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SAMENVATTING 
 
Volgens afspraken gemaakt in het natuurpact is vorig jaar april gestart met het project Moni-
toring en informatievoorziening ten behoeve van de Natuurrapportage Natuurpact. Het doel 
van het project is om te komen tot een uitvoeringsplan benodigd voor de realisatie van een 
eindbeeld voor de monitoring en informatievoorziening ten behoeve van deze Natuurrappor-
tages. Het project is een samenwerking tussen EZ en de provincies/ IPO en wordt uitgevoerd 

onder regie van BIJ12. 
 
De resultaten van de eerste 2 onderzoeksfasen zijn gereed. Deze resultaten zijn de zoge-
noemde programma’s van eisen van de verschillende Natuurrapportages én de inventarisatie 
van de huidige situatie (de IST fase). Voor u ligt het rapport waarin deze resultaten zijn be-
schreven.  
 

Met de inventarisatie zijn de knelpunten en kansen voor efficiency voor de realisatie van het 
eindbeeld van een samenhangende monitoring en informatievoorziening ten behoeve van het 
Natuurpact geïnventariseerd.  
 
Het doel van dit werkdocument is a. beschrijven wat de huidige situatie (IST) inhoudt en b. 
een eerste doorkijk te verkrijgen naar het gewenste eindbeeld (de SOLL) voor een samen-

hangend systeem voor monitoring en informatievoorziening tbv de Natuurrapportages Na-
tuurpact. Vanuit het gewenste eindbeeld en wetende wat de IST is, is de opgave voor de rea-
lisatie van dit eindbeeld op te maken. Dit vormt de basis voor het opstellen van het uitvoe-
ringsplan (fase 2b van het project Monitoring en Informatievoorziening Natuurrapportages 
Natuurpact). 



 

 

6 van 88 
 

1 INLEIDING 

1.1 CONTEXT 

In het Decentralisatie akkoord en Natuurpact van september 2013 zijn afspraken gemaakt 

tussen het Rijk en Provincies over de doelstellingen van het natuur- en biodiversiteitsbeleid. 
Daarbij zijn ook afspraken gemaakt over de nieuwe taken en verantwoordelijkheden die bij 
de decentralisatie horen. In decentralisatie akkoord natuur staat hierover: de ontwikkeling 
van soorten en de kwaliteit van habitats wordt gevolgd via een gezamenlijk door Rijk en pro-
vincies uit te werken eenvoudige monitoringsystematiek. Deze gaat niet verder dan de Euro-

pese rapportageverplichting. Provincies verzamelen de data die het Rijk aanbiedt aan de Eu-
ropese Commissie. Voor de landelijke rapportages aan de Europese Commissie blijft het Rijk 

dus verantwoordelijk.  
 
In het Natuurpact is eveneens afgesproken dat het Planbureau voor de Leefomgeving één-
maal per 3 jaar een ex durante evaluatie uitvoert om de ontwikkelingen extern en weten-
schappelijk te toetsen. Uitgangspunt is dat de uitwerking geen extra monitoringsinspanningen 
met zich mee brengt, maar dat gebruik gemaakt wordt met bestaande monitoringgegevens. 

 
Om een visie op het samenhangend eindbeeld voor monitoring en informatievoorziening ten 
behoeve van de Natuurrapportages (uit het Natuurpact) te realiseren, is in 2014 gestart met 
het project Monitoring en Informatievoorziening. De uitvoering hiervoor is een samenwerking 
tussen het Rijk en de provincies. De coördinatie van het project is bij BIJ12 belegd. Op 30 
april 2014 is het plan van aanpak door de stuurgroep Monitoring en evaluatie goed gekeurd.  
 

In het project is een 3 tal fasen onderscheiden1: 
 Fase 1: strategische fase; de vaststelling van het beleidsmatige kader en de beleids-

vragen. 
 Fase 2a: Verkenning van de huidige situatie (IST) van de monitoring, datavoorziening 

en het opstellen Dummy rapportages voor de verschillende Natuurrapportages. 
 Fase 2b: Het opleveren van het uitvoeringsplan om te komen tot het eindbeeld van 

een samenhangende monitorings- en informatiesystematiek (SOLL). 

 
Het strategisch kader is geïnventariseerd en vastgelegd in de zogenoemde programma’s van 
eisen (zie bijlagen). Deze zijn vastgesteld door de AACVP van 10 juli 2014 en de regiegroep 
Natuurpact. Het programma van eisen voor de evaluatie door het Planbureau voor de leefom-
geving is nog niet vastgesteld. Verder hanteren de provincies de randvoorwaarde dat ook de 
terreinbeherende organisaties hun voortgangsrapportage kunnen maken op basis van het 

samenhangende eindbeeld van monitoring. 
 

Een afbakening van de scope van dit project is dat het alleen de Natuurrapportages betreft 
die onder het Natuurpact vallen. Daarbij is aanvullend afgesproken dat voor het aquatische 
deel alleen Natura 2000 niet zijnde KRW-wateren in het eindbeeld worden meegenomen. 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
1 Plan van aanpak Informatievoorziening Natuur(rapportages), 2014. BIJ12 projectleider Marlies Ellenbroek 
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Figuur 1 Overzicht tussen de internationale en nationale verdragen, beleidsdoelen en beleids-
instrumenten. 
 

  
 
 

Vanuit de beleidsdoelen (de programma’s van eisen) is gekeken naar een logische samen-
hang en opzet van de verschillende natuurrapportages uit het Natuurpact. Daarbij is de vol-
gende opzet gekozen: 
 
Nationale rapportages ten behoeve van internationale biodiversiteitsdoelen: 
1. Vogelrichtlijn rapportage artikel 12 Annex 2  
2. Habitatrichtlijn rapportage artikel 17 Annex B 

3. Habitatrichtlijn rapportage artikel 17 Annex D 
5. Derogaties (VR en HR) 
 
Landelijke rapportage: 
6. PAS rapportage (onderdeel Natuurinformatie) 
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Interprovinciale rapportage 
7. Voortgangsrapportage Natuur. 
 
Gebiedsrapportages 
8. Natuurbeheerplannen (Natura2000) 
9. SDF 

 
Overig internationaal 
10. CBD, Ramsar, CMS (Bonn), Bern 
 
 
Uit de programma’s van eisen van bovenstaande rapportages volgen de gewenste informatie-

vragen en daaruit volgend de benodigde data. Naast de bovengenoemde afgesproken rappor-
tages heeft het Rijk de verantwoordelijkheid voor meer rapportages. De informatievragen van 

deze rapportages zijn niet uitgewerkt omdat met de huidige informatie en analyse opzet voor 
de overige rapportages deze kunnen worden bediend 
 
Bij de inventarisatie van de IST situatie (fase 1) is de MDIAR opzet gevolgd.  
 

 

 
Figuur 2. De MDIAR keten. 
 

In deze fase is gekeken naar de huidige situatie van monitoring en informatievoorziening voor 
de verschillende natuurrapportages.  
 

1.2 DOEL RAPPORTAGE 

 

De resultaten van fase 1 en 2a van het project Monitoring en Informatievoorziening zijn be-
kend. Met dit rapport worden de resultaten van deze onderzoeksfasen opgeleverd. Omdat tot 
op heden gekozen is om de inventarisatie van het strategische kader, de programma’s van 
eisen, de IST én de knelpunten per natuurrapportage te laten lopen, is hetzelfde stramien in  
dit verslag gevolgd en de resultaten per natuurrapportage bij elkaar gevoegd.  
 
Het doel van deze rapportage is: 

a. beschrijven wat de huidige situatie (IST) inhoudt en  
b. een eerste doorkijk te verkrijgen naar het gewenste eindbeeld (de SOLL) voor een samen-
hangend systeem monitoring en informatievoorziening tbv de Natuurrapportages Natuurpact.  
 
Vanuit het gewenste eindbeeld (SOLL) en wetende wat de IST is, is de opgave voor de reali-
satie van dit eindbeeld op te maken. Dit vormt de basis voor het opstellen van het uitvoe-

ringsplan (fase 2b van het project Monitoring en Informatievoorziening Natuurrapportages 
Natuurpact). 
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Overstijgend blijken ook nog een aantal zaken geregeld te moeten worden, te weten efficien-
cy en randvoorwaarden voor samenwerking en dienstverlening. Dit wordt verder uitgewerkt 
in het document met de beschrijving van het eindbeeld en uitvoeringsplan. 
 
 

1.3 RELATIE MET EVALUATIE 

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gaat het gevoerde beleid evalueren, waarbij de 
centrale vraag is in hoeverre de genomen maatregelen hebben bijgedragen aan de vastge-
stelde ambities. Daarbij gaat het zowel om de bereikte kwalitatieve doelen, gericht op het 
behoud en de ontwikkeling van soorten en habitats, als om de kwantitatieve prestaties. Uit 

deze evaluatie wordt ook duidelijk waar verbeteringen wenselijk zijn. Uitgangspunt is dat het 
PBL daarbij gebruik maakt van de gegevens die de monitoring en de informatievoorziening 

oplevert (in stap “Check”). PBL voert deze evaluatie uit op basis van een separate opdracht 
van het Rijk en de provincies.  
 
De relatie tussen het project Monitoring en informatievoorziening Natuurrapportage Natuur-
pact (onderdeel Check) en het project ten behoeve van de evaluatie is weergegeven in figuur 

3.  
 
 
 

 
 
Figuur 3. De samenhang tussen de evaluatie, informatievoorziening en monitoring in de 
PDCA-beleidscyclus 
 
 
Het PBL heeft in april 2015 concept haar projectplan Evaluatie opgeleverd, inclusief de PVE 

voor de informatievoorziening (zie bijlage). Afhankelijk van de besluitvorming over de evalua-
tie moet de monitorings- en gegevensbehoefte ten behoeve van de evaluatie worden geborgd 
in het samenhangende eindbeeld. 
 

1.4 LEESWIJZER 

 
In hoofdstuk 2 wordt de stand van zaken nader uitgewerkt. In paragraaf 2.1 de vogelrichtlijn-

rapportage artikel 12 (VR soorten), paragraaf 2.2 de habitatrichtlijn HR soorten, paragraaf 
2.3 de habitatrichtlijn Habitattypen, paragraaf 2.4 het SDF, 2.5 de derogatierapportages VR 
en HR, paragraaf 2.6 de PAS rapportage onderdeel natuur en 2.7 de Voortgangsrapportage 
Natuur, 2.8 De natuurbeheerplannen en 2.9 overige rapportages.  
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Per hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de IST situaties en een beschrijving van 
de benodigde vervolgacties ten behoeve van het uitvoeringsplan (fase 2b). 
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2  STAND VAN ZAKEN 

2.1 VOGELRICHTLIJN RAPPORTAGE ARTIKEL 12 ANNEX 2 (VR SOORTEN) 

 

2.1.1 Juridisch Kader 

Europese wetgeving: 

De Vogelrichtlijn (Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van 
de vogelstand) is een richtlijn van de Europese Unie. 
Nationale wetgeving:  
Flora- en Faunawet en Natuurbeschermingswet 1998. Deze wetten zullen opgaan in de Nieu-
we Wet Natuurbescherming. 

 
De Vogelrichtlijnrapportage is een Europese verplichting met een vastgestelde rapportage 
frequentie van 1x per 6 jaar. De laatste rapportage is van 2013. Deze Vogelrichtlijnrapporta-
ge bestaat uit een nationale rapportage over de status van alle inheemse Vogelsoorten. 
 
Noot: deze rapportage bevat geen beoordeling van de staat van instandhouding van VR-

soorten zoals bij de HR-rapportage van HR-soorten wel het geval is, maar geeft wel de popu-
latiegrootte, verspreidingsgebied en de achterliggende status en trendinformatie van vogel-
soorten. 

2.1.2 Strategisch kader 

Met de Vogelrichtlijn geeft de EU invulling aan de bescherming van broed- en trekvogels in de 
EU. Hiermee geeft de EU uitvoering aan de internationale biodiversiteitsdoelstelling om verder 
verlies van biodiversiteit te voorkomen. De Vogelrichtlijn is gericht op het realiseren van ade-

quate populaties van in het wild levende vogelsoorten. Instrumenten hiervoor zijn soortenbe-
scherming en het aanwijzen van Vogelrichtlijngebieden (zie Natura 2000 beheerplannen, H 
2.8). In de Europese Biodiversiteitsstrategie is voor vogels het volgende streefdoel vastge-
steld: 
 
Streefdoel 1: 
De achteruitgang in de status van alle onder natuurwetgeving van de EU vallende soorten en 

habitats tot staan brengen en een aanzienlijke en meetbare verbetering van hun status be-
reiken zodat tegen 2020, vergeleken met huidige beoordelingen: 

(ii) uit 50% meer soortenbeoordelingen in het kader van de vogelrichtlijn een veilige of ver-
beterde staat van instandhouding blijkt. 
 
De beleidsvraag is: hoe staan de broedvogels en trekvogels er (Europees en Landelijk) voor. 

 

2.1.3 Beleidsinformatie 

Voor beantwoording van bovenstaande beleidsvraag zijn de volgende gegevens nodig: 
 Verspreiding en range (verspreidingsgebied) en trends in de range (op korte en lange 

termijn) van alle inheems in Nederland voorkomende broedvogels; 
 Omvang populatie en trends daarin (op korte en lange termijn) van alle inheems in 

Nederland voorkomende broedvogels, overwinterende en doortrekkende vogels; 

 Populatieomvang in het totaal van het N2000 netwerk in Nederland voor soorten waar 
N2000-gebieden voor aangewezen zijn; 

 Drukfactoren en bedreigingen en geïmplementeerde beschermingsmaatregelen voor 
soorten waar N2000-gebieden voor aangewezen zijn. 
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2.1.4 Monitoring 

Op dit moment zijn er diverse sporen die bijdragen aan de informatievoorziening van deze 
Vogelrichtlijnrapportage, die voor de vogels in het NEM samenkomen.  

 Range (verspreidingsgebied) en trends daarin van alle inheems in Nederland voorko-
mende broedvogels:deze gegevens worden grotendeels verzameld via NEM meetnet-
ten2, uitgevoerd door Sovon. Daarnaast is voor de verandering in verspreidingsgebied 

van overige gegevens van Sovon gebruik gemaakt (onder andere de vogelatlassen). 
 Omvang populatie en trends daarin van alle inheems in Nederland voorkomende 

broedvogels, overwinterende en doortrekkende vogels: gegevens worden jaarlijks 
verzameld via de NEM meetnetten, uitgevoerd door Sovon en TMAP uitgevoerd door 
Sovon en Imares (WOt-N&M).. In het NEM zijn ook de provinciale (wei-
de)vogelmeetnetten en de gezamenlijk door EZ en Rijkswaterstaat uitgevoerde moni-

toring van Grote Wateren inclusief Noordzee ondergebracht (MWTL). 

 Populatieomvang in het totaal van het Natura 2000-netwerk in Nederland voor soor-
ten waar Natura 2000-gebieden voor aangewezen zijn: gegevens worden jaarlijks 
verzameld via NEM meetnetten, getrokken door Sovon, en TMAP uitgevoerd door 
Sovon en Imares (WOt-N&M). Bij deze NEM-meetnetten zitten ook provinciale moni-
toringsdata die volgens de NEM-methodiek verzameld worden. Drukfactoren, bedrei-
gingen en geïmplementeerde beschermingsmaatregelen voor soorten waar N2000- 

gebieden voor aangewezen zijn: de EC schrijft hier een vaststaande lijst voor. Hier-
voor wordt niet gemonitord, maar wordt onder andere gebruik gemaakt van de ex-
pert judgement van Sovon. 

 
In oktober 2014 heeft Alterra een evaluatie3 uitgevoerd op de VHR-rapportage 2007-2012. 
Hieruit blijkt dat de huidige vogelmeetnetten nagenoeg toereikend zijn voor de Vogelrichtlijn-
rapportage. Uit Schmidt et al. 20154 blijkt dat het NEM voor 95% van de relevante vogelsoor-

ten betrouwbare landelijke trends verzamelt. 
 

2.1.5 Data 

De data van soorten gemonitord met de NEM-meetnetten worden opgeslagen in de SOVON 
database. Daarnaast worden de gegevens ook in de NDFF opgeslagen voor zover afspraken 
met andere bronhouders die opslag niet in de weg staan. Bij vogels gaat het veelal om be-

werkte data (zie verder). Deze datalevering aan de NDFF is expliciet vastgelegd in de NEM-
opdrachten aan de PGO’s. 
 
Er is discussie over het aggregatieniveau waarop de VR data in de NDFF wordt opgeslagen. 
Sovon wil niet de losse data in de NDFF opslaan, maar alleen data die door hen geïnterpre-
teerd is. Daarmee wijken zij af van de gangbare afspraken en lijn. 
Sovon geeft aan dat bij de landelijke vogelmeetnetten (ev. bewerkte/geaggregeerde) gege-

vens van een groot aantal organisaties en vrijwillige waarnemers door Sovon worden geïnte-

greerd. Deze subsets zijn gebaseerd op een groot aantal (steekproef)methoden of aanpak-
ken. Gelet op de complexiteit en verschillen in detailniveau levert Sovon een zodanig bewerk-
te dataset aan die volgens hen hanteerbaar is voor (her)gebruikers en verwarring/fouten 
zoveel mogelijk uitsluit. Nader overleg met Sovon is gewenst om te bezien of deze situatie 
strookt met de gangbare afspraken en lijn, en voldoet aan de wensen van (her)gebruikers. 
 

Niet direct gerelateerd aan het proces van de VR-rapportage maar in het kader van het eind-
beeld samenhangende monitoring wel interessant is dat Provincies en terreinbeherende orga-
nisaties ook opdrachten verlenen voor de inventarisatie van VR soorten (alle circa 300 in-
heemse vogelsoorten). Ook hiervan is de afspraak dat deze gegevens in de NDFF komen. In 
zijn algemeenheid zijn er op dit moment nog problemen in de aansluiting tussen de portal 
van terreinbeherende organisaties en die van de NDFF. Dat geldt dus waarnemingen van 

 
2Broedvogel meetnet (BMP), het landelijke Soortenonderzoek Broedvogels (LSB). Van de watervogels zijn wel veel gegevens be-
schikbaar onder andere uit Meetnet Watervogels en Meetnet Zoetewateren (NEM meetnetten in opdracht van EZ en  RWS) 
 
3 De rapportages op grond van de Europese Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn 2007-2012 Evaluatie en aanbevelingen voor de 

komende rapportageperiode 2013-2018, Schmidt et al. 
4 Schmidt et al. 2015. Naar een samenhangend monitoring en beoordelingssysteem voor het natuurbeleid. In prep. 
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vogels en andere soorten. Er loopt momenteel een apart traject onder begeleiding van BIJ125 
om deze datacommunicatie beter te laten verlopen. De verwachting is dat dit eind 2015 ge-
reed is. Verder moeten sommige organisaties (bijv provincies) nog een conversieslag maken 
om hun dataset geschikt te maken om in de NDFF te kunnen laden. Dit is geen technisch 
probleem, maar een financieel probleem. In de huidige NDFF constructie zijn geen middelen 
beschikbaar om de dataconversie te begeleiden. De dataleverende organisaties vinden dat zij 

al genoeg contributie bijdragen aan de NDFF en vinden dat de conversie wel onder de ver-
antwoordelijkheid van de NDFF valt. 
 
Er is geen systeem waarin de data van de drukfactoren, bedreigingen en maatregelen wordt 
bijgehouden. Het is ook lastig om aan deze informatie te komen. De informatie wordt nu ver-
zorgt door experts van Sovon. Hier kan mogelijk een link met de SDF worden gelegd. De 

registratie vindt direct via de portal van de EC plaats. 
 

De Verspreidingskaarten VR broedvogels (gridkaart) vallen onder de INSPIRE-regeling. De 
dataspecificaties vanuit de VR rapportage t.a.v. deze kaarten wijken af van die van INSPIRE. 
Sovon en Alterra werken in kader van de WOT IN samen met het GIS CC van EZ aan het 
INSPIRE proof maken van deze data. Er is inmiddels al een versie beschikbaar gesteld via 
PDOK. 

2.1.6 Informatie 

De door monitoring en statistiek (Sovon/CBS) verkregen informatie wordt na beoordeling in 
Annex 2 van de rapportage opgenomen. Sovon voert in opdracht van EZ Annex 2 van de 
rapportage uit. EZ is eindverantwoordelijk en voert Annex 1 (de beleidsinformatie) uit. 
 
 
De EC vraagt naast de trends in populatie-omvang ook de status van de populatie-omvang, 

dit in de vorm van een schatting. Uit de evaluatie van de VHR-rapportages blijkt dat de me-
thode voor de populatietrends samen met het CBS is geformaliseerd.Sovon heeft hier voor de 
meer algemeen voorkomende vogelsoorten schattingen gemaakt op basis van een zelf ont-
wikkelde methode. Deze methode is nog niet geformaliseerd. Voor de meer zeldzame vogel-
soorten zijn integrale tellingen beschikbaar en gebruikt. De EC vraagt ook om de status en de 
trends in het verspreidingsgebied van broedvogels. Voor beide is de methode nog niet gefor-

maliseerd. 

2.1.7 Analyse 

Analyse van de informatie vindt plaats op verschillende schaalniveaus en wordt vooral ver-
richt door Sovon samen met het CBS. 

2.1.8 Rapportage 

De Vogelrichtlijnrapportage is een verantwoordelijkheid van het Rijk, ministerie van Economi-
sche Zaken. Vanaf 2004 is er een Wettelijke Onderzoekstaak (WOT) opgericht om EZ te on-

dersteunen bij de rapportages op grond van de internationale verdragen over behoud en her-
stel van biodiversiteit. De Vogelrichtlijnrapportage valt hieronder. De WOT taak is onderge-
bracht bij Wageningen Universiteit en research Centre (WUR). De vogelrichtlijnrapportage zelf 
wordt uitgevoerd door Sovon. Er wordt daarbij nauw samengewerkt met het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS). 
 
De rapportage zelf wordt via een VR reporting tool opgesteld. Deze tool is ontwikkeld door en 

in beheer bij Alterra. Deze reporting tool heeft als doel om de rapportage traceerbaar en re-
produceerbaar te maken en ook om eventuele reviews vast te leggen. De tool is ontwikkeld 
op basis van EC specificaties. De VR-rapportage wordt door EZ ingediend bij  de EC via EIO-
NET in XML format en de kaarten in shape-files. De VR-rapportage is op #-#-2014 definitief 
ingediend en aangenomen door de EC. 

 

 

 
5 Project mapping CMSi van de TBO’s en API 2.0 NDFF onder begeleiding van BIJ12. 
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2.1.9 Proces 

In het evaluatierapport VHR rapportages (Schmidt et al, 2014) staat het proces van monito-
ring tot VR-rapportage op hoofdlijnen weergegeven. Het procesketenmodel is onder begelei-
ding van GEODAN in 20146 geactualiseerd. 
 
Het huidige proces van gegevensinwinning tot gegevensanalyse loopt goed. Dit blijkt ook uit 

het rapport over de evaluatie van de VHR rapportages. Voor 95% van de relevante soorten 
zijn betrouwbare landelijke trends. Sovon heeft als onderzoeksinstituut, naast de beschikbare 
data, kennis van VR soorten én heeft een (inter)nationaal netwerk. 
 
Uit de evaluatie blijkt dat het vooraf goed bespreken van het rapportageproces (inclusief con-
sensusbuilding) er mede voor gezorgd heeft dat de VR-rapportage tijdig en gedragen kon 

worden ingeleverd. De uiteindelijke doorlooptijd is anderhalf jaar geweest. Dit is inclusief de 

goedkeuring van de EC. 
 
De volgende stap is om het proces in het licht van de decentralisatie opnieuw te beoordelen 
en vast te stellen. Het advies van Schmidt et al is om Sovon als trekker opnieuw te benoe-
men om de eerder genoemde redenen van kennisinstituut en het hebben van het juiste (in-
ter)nationale netwerk. 

 
Beleidsmatige consensus wordt gezocht door de conceptrapportages voor te leggen aan de 
stakeholders (oa de provincies) voor commentaar. Dit loopt voor de VR-rapportage via 
Sovon. 
 
 
Uit de evaluatie komt naar voren dat om de beleidscyclus sluitend te maken, de VR-

rapportage beter inzichtelijk moet worden gemaakt voor de Nederlandse gebruikers. Hierop is 
in het BO project (Bink et al, 2014)7 opdracht gegeven om te komen met een onderzoek om 

de VR-rapportage beter toegankelijk te maken voor de provincies. Het conceptrapport is op-
geleverd en wordt nu met de provincies op zijn mogelijkheden besproken. 
 

2.1.10 Vervolgacties 

Voor het uitvoeringsplan van het project Monitoring en Informatievoorziening Natuurrappor-
tages moeten de volgende activiteiten worden meegenomen: 
 
Algemeen: 
1. Ontwerp van een samenhangende monitoringssystematiek (integratie van NEM en Werk-

wijze monitoring NNN en Natura 2000/PAS); hierbij doublures in inwinning zichtbaar ma-
ken en meenemen van de witte vlekken. 

2. Vaststellen nieuwe procedure met partijen (inclusief de rol van de NDFF); opstellen draai-

boek. Hier hoort ook bij het instellen van een podium waar besluitvorming kan plaatsvin-
den. 

3. Realiseren van een API tussen de portals aanleverende organisaties en NDFF. 
4. Voorleggen problematiek van financiering van de conversie van data door bijv provincies. 
5. Afspraken maken over data van Sovon in de NDFF. 
Specifiek Vogelrichtlijn: 

6. In samenspraak met CBS vaststellen van de methodiek voor schatting populatie-aantallen 
Vogelsoorten en het formaliseren van de methodiek bepaling verspreidingsgebied en 
trends in verspreidingsgebied broedvogelsl. Afspraak maken over verzameling en beoor-
deling drukfactoren en vastlegging ervan. 

7. Rapportages inzichtelijk maken voor de provincies en andere betrokken partijen. 
 

  

 
6 Project actualisatie procesketenmodellen onder begeleiding van GEODAN en BIJ12 (2014) 
7 Provinciale  informatie   uit  landelijke Natuurrapportages  voor de Europese Commissie (Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, Standaard 
Data Formulieren)  over de periode 2007-2012; Bink, R. J et. al. 
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2.2 HABITATRICHTLIJN RAPPORTAGE ARTIKEL 17 ANNEX B (HR SOORTEN) 

 

2.2.1 Juridisch Kader  

Europese wetgeving: 

De Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhou-
ding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna) is een richtlijn van de Europese 
Unie. 
Nationale wetgeving:  
Flora- en Faunawet en Natuurbeschermingswet. 
Deze wetten zullen opgaan in de Nieuwe Wet Natuurbescherming 

 
De Habitatrichtlijnrapportage is een Europese verplichting met een vastgestelde rapportage 
frequentie van 1x per 6 jaar. De laatste rapportage is van 2013. Deze Habitatrichtlijnrappor-
tage bestaat uit een nationale rapportage over de staat van instandhouding van soorten en 
habitattypen(mate van doelbereik, outcome). Daarnaast vraagt EC ook over genomen maat-
regelen (output). 

2.2.2 Strategisch kader 

Met de Habitatrichtlijn geeft de EU invulling aan de bescherming van soorten en habitattypen 
in de EU. Hiermee geeft de EU uitvoering aan de internationale biodiversiteitsdoelstelling om 
verder verlies van biodiversiteit te voorkomen. De Habitatrichtlijn is gericht op het instand-
houden van natuurlijke habitats en wilde soorten flora en fauna. De instrumenten hiervoor 
zijn soortenbescherming en het aanwijzen van Habitatrichtlijngebieden (zie ook Natura 2000 

beheerplannen H 2.8). In de Europese Biodiversiteitsstrategie is voor soorten en habitattypen 
het volgende streefdoel vastgesteld: 

 
Streefdoel 1: 
De achteruitgang in de status van alle onder natuurwetgeving van de EU vallende soorten en 
habitats tot staan brengen en een aanzienlijke en meetbare verbetering van hun status be-
reiken zodat tegen 2020, vergeleken met huidige beoordelingen: 
(i) 100% meer habitatbeoordelingen en 50% meer soortenbeoordelingen in het kader van de 

habitatrichtlijn een verbeterde staat van instandhouding te zien geven; 
 
De beleidsvraag voor de HR-rapportage artikel 17 Annex B is: wat is de landelijke staat van 
instandhouding van de soorten wilde flora en fauna als genoemd in de Habitatrichtlijn (De EU 
heeft deze vraag gesteld op het niveua van de biogeografische regio 

2.2.3 Beleidsinformatie 

Beoordeling landelijke staat van instandhouding van alle voorkomende soorten van bijlage II, 

IV en V van de Habitatrichtlijn. 
 
Deze beoordeling van landelijke staat van instandhouding vindt plaats op basis van een be-
oordeling van onderstaande aspecten: 

 de status en trend in het verspreidingsgebied (range);  
 de status en trend in de populatieomvang (population); 
 Oppervlakte, trend in oppervlakte, kwaliteit en trend van kwaliteit van het leefgebied; 

 Toekomstperspectief op basis van de impact van bedreigingen, drukfactoren en in-
standhoudingsmaatregelen. 

2.2.4 Monitoring 

De NEM meetnetten voorzien in een groot deel van de informatiebehoefte voor verspreidings-
gebied, populatie en trends daarin. Voor mariene en waddensoorten en trekvissen zijn er 
aanvullende bronnen (bijvoorbeeld TMAP,MWTL, WOt Visserij). Verder wordt gebruik gemaakt 

van ad hoc verzamelde gegevens opgeslagen in de databases van de PGO’s en de NDFF. Met 
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de PGO’s is afgesproken dat HR data ook in de NDFF wordt opgeslagen. Op dit moment blijkt 
dat de PGO’s achterstand hebben om de gegevens in de NDFF te brengen. 
 
Op dit moment loopt een BO project (Schmidt et al, in prep.)8 naar de toepasselijkheid van 
de NEM meetnetten de werkwijze Monitoring en beoordeling9 op de beleidsdoelen hierboven 
geformuleerd.  

 
Het ontbreekt nog aan een standaard monitoringssysteem voor het monitoren van de leefge-
bieden (kwantitatief en kwalitatief) van HR soorten. Op dit moment lopen twee verkennend 
onderzoeken naar de mogelijkheden hiertoe. Het ene onderzoek is een WOt-project dat een 
relationele database heeft opgeleverd van leefgebiedkarakteristieken van VHR-soorten 
(Bijlsma et al, 2015).10 Het andere onderzoek is een verkenning voor het maken van leefge-

biedkaarten naar aanleiding van actuele verspreiding van soorten en modellering van kansrij-
ke gebieden, onder coördinatie van R. Wolf (provincie Gelderland in samenwerking met 

Sovon). Landelijke consensus bij de ontwikkeling van de methodiek voor het bepalen van het 
leefgebied (ligging, omvang en kwaliteit) is hierbij belangrijk. Vandaar dat meerdere sta-
keholders (waaronder EZ) erbij betrokken zijn. Volgens de planning komen de resultaten van 
dit onderzoek in april 2015 beschikbaar. 
 

Er is geen monitoringssysteem voor de drukfactoren en bedreigingen en instandhoudings-
maatregelen. Voor drukfactoren en bedreigingen en instandhoudingsmaatregelen schrijft de 
EC een vaste lijst voor. Aan de lidstaten wordt gevraagd per HR bijlage II soort aan te geven 
welke drukfactoren en bedreigingen de meeste impact hebben. Dit wordt nu met expert jud-
gement ingevuld in samenwerking met de PGO’s. Er zit geen monitoringssysteem op. 
 

2.2.5 Data en informatie 

Veel PGO’s maken gebruik van hun eigen databases en niet van de NDFF. Voor de HR-
rapportage is het nodig dat data altijd voorzien wordt van expertkennis. Daarom is er voor de 
HR rapportage voor gekozen ook de PGO’s bij de beoordeling te betrekken. De data zelf staat 
in de databanken van de PGO’s. In principe speelt de NDFF een kleine rol. Voor het landelijk 
beschikbaar stellen van de natuurdata is met de PGO’s wel afgesproken dat de data ook in de 
NDFF wordt gezet. Hier blijken verschillende PGO’s een achterstand in te hebben. 

 
Verder bleek dat de verspreidingsgegevens (10x10 km hokken) van enkele HR soorten niet 
compleet waren voor rapportageperiode van 6 jaar al wordt daar via NEM wel op gestuurd. 
Dit wordt gedocumenteerd (Schmidt et al. in prep). 
 
Voor een aantal HR soorten werd voorzien om gegevens uit de NDFF te gebruiken. Deze ge-
gevens bleken incompleet te zijn. Vooral de gegevens van terreinbeherende organisaties ont-

braken. Op dit moment zijn nog problemen in de aansluiting tussen de portal van terreinbe-
herende organisaties en die van de NDFF. Er loopt momenteel een apart project11 onder be-

geleiding van BIJ12 om deze datacommunicatie beter te laten verlopen. De planning is dat 
eind 2015 deze problemen opgelost zijn. Verder moeten sommige organisaties (bijv provin-
cies) nog een conversieslag maken om hun dataset geschikt te maken om in de NDFF te kun-
nen laden. Dit is geen technisch probleem, maar een financieel probleem. In de huidige NDFF 
constructie zijn geen middelen beschikbaar om de dataconversie te begeleiden. De dataleve-

rende organisaties vinden dat zij al genoeg contributie bijdragen aan de NDFF en vinden dat 
de conversie wel onder de verantwoordelijkheid van de NDFF valt. 
 
Verder wordt aangegeven in de evaluatie van de VHR-rapportages dat de bewerking van de 
informatie consistenter (tussen soortgroepen) uitgevoerd moet worden. Bij de HR-rapportage 
soorten wordt per soortgroep door de betreffende PGO en Imares het format ingevuld. In de 

evaluatie wordt aangegeven dat de werkwijze van Sovon de voorkeur heeft. Daarbij worden 

 
8 Evaluatie van de bruikbaarheid van de werkwijze monitoring en beoordeling van het Natuurnetwerk en Natura 2000/ PAS voor de 

Europese rapportageverplichtingen VHR en SDF (Schmidt et al , in prep.) 
9 Werkwijze Monitoring en beoordeling Natuurnetwerk en Natura2000/ PAS, BIJ12, 2014. 
10 Bijlsma R.J., A. van Kleunen en R. Pouwels, 2015. Structuur en functiekenmerken van leefgebieden van Vogelsrichtlijn- en Habi-

tatrichtlijnsoorten; een concept en bouwstenen voor de beoordeling van leefgebieden op landelijk niveau en gebiedsniveau. 
WOT technical report 31 

11 Project mapping CMSi van de TBO’s en API 2.0 NDFF onder begeleiding van BIJ12. 
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de formulieren eerst op basis van gegevens centraal geheel ingevuld en daarna besproken 
met en beoordeeld door experts Deze verantwoordelijkheid moet bij de beschrijving van het 
nieuwe proces expliciet worden belegd. 
 
De onderdelen drukfactoren & bedreigingen en instandhoudingsmaatregelen bleken lastig in 
te vullen, omdat deze informatie op landelijk niveau niet beschikbaar is en het ook kennis van 

de Natura 2000 gebieden vraagt. Hier kan mogelijk een link met de SDF worden gelegd. Aan 
soortenexperts en gebiedskenners wordt gevraagd middels expert judgement hier iets over te 
zeggen. De registratie vindt direct plaats via de portal van de EC. 
 
De bruikbaarheid van de monitoring volgend uit de Werkwijze Monitoring en beoordeling NNN 
en Natura2000/ PAS blijkt voor de strategische beleidsvragen gering. Dit heeft te maken met 

de soortselectie (niet alle gevraagde soorten worden gemonitord), de meetfrequentie is te 
laag om de trend-analyse te kunnen bepalen (blijkens een aanvullende analyse van het CBS) 

en voor een aantal soorten is de ruimtelijke dekking niet afdoende (qua NNN en beheerty-
pen).  
 
De verspreidingskaarten van de HR-soorten (gridkaarten) vallen onder de INSPIRE regeling. 
De dataspecificaties vanuit de HR rapportages t.a.v. deze kaarten wijken af van die van IN-

SPIRE. Alterra werkt in kader van de WOT IN samen met het GIS CC van EZ aan het INSPIRE 
proof maken van deze data. Er is inmiddels al een versie beschikbaar gesteld via PDOK. 

2.2.6 Analyse 

De "staat van instandhouding" wordt als "gunstig" beschouwd wanneer: 

- uit populatiedynamische gegevens blijkt dat de betrokken soort nog steeds een 
levensvatbare component is van de natuurlijke habitat waarin hij voorkomt, en dat 
vermoedelijk op lange termijn zal blijven, en 

- het natuurlijke verspreidingsgebied van die soort niet kleiner wordt of binnen 
afzienbare tijd lijkt te zullen worden, en 

- er een voldoende grote habitat bestaat en waarschijnlijk zal blijven bestaan om 

de populaties van die soort op lange termijn in stand te houden; 
 
 
Analyse vindt plaats op verschillende schaalniveau’s: 
 De landelijk staat van instandhouding wordt bepaald door EZ nav de uitgewerkte rappor-

tages met een voorzet door Alterra. 
 De landelijke trends worden bepaald en beoordeeld door het CBS nav data PGO’s. 

 De landelijke verspreidingsbeelden worden bepaald door CBS en Alterra. 
 De onderliggende meetnetten worden beoordeeld door het CBS 
 

Er zijn referentiewaarden nodig voor de beoordeling van de staat van instandhouding. De EC 

vraagt hierom. Referentiewaarden zijn zoals gevraagd door de EC vastgesteld voor de popu-

latie omvang en voor het verspreidingsgebied van HR-soorten. Deze zijn in opdracht van EZ 

door Alterra bepaald (Ottburg et al , 2014)12 in opdracht van EZ, maar nog niet gerappor-

teerd naar de EC. Aangezien deze waarden bepalend zijn voor de uitkomsten van de beoorde-

ling van de staat van instandhouding van HR-soorten is afstemming van deze referentiewaar-

den met andere ketenpartners (met name de provincies) wenselijk.  
. 
 
Er is een methode ontwikkeld voor het bepalen van de kwaliteit van het leefgebied op ge-

biedsniveau t.b.v. het SDF (Ottburg et al., 2014), maar nog niet op landelijk niveau. Bijlsma 
et al. (et al 2015 )13 geeft een advies hoe de gebiedsmethode ook naar landelijk niveau te 
tillen.  

 
12 Ottburg et al, 2014 Habitatrichtlijnsoorten  in Natura2000 gebieden. WOt-technical report 9 
13 Bijlsma R.J., A. van Kleunen en R. Pouwels, 2015. Structuur en functiekenmerken van leefgebieden van Vogelsrichtlijn- en Habi-

tatrichtlijnsoorten; een concept en bouwstenen voor de beoordeling van leefgebieden op landelijk niveau en gebiedsniveau. 
WOT technical report  
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Op dit moment loopt een verkennend onderzoek naar de vaststelling van de leefgebieden en 
de kwaliteit ervan ten behoeve van de PAS. Dit onder coördinatie van R. Wolf (provincie Gel-
derland in samenwerking met Sovon). Volgens de planning komen de resultaten van dit on-
derzoek in april 2015 beschikbaar. 
 

2.2.7 Rapportage 

De Habitatrichtlijnrapportage is een verantwoordelijkheid van het Rijk, ministerie van Econo-
mische Zaken. Vanaf 2004 is er een Wettelijke Onderzoekstaak (WOT) opgericht om EZ te 
ondersteunen bij de rapportages op grond van de internationale verdragen over behoud en 
herstel van biodiversiteit. De Habitatrichtlijnrapportage valt hieronder. De WOT taak is onder-
gebracht bij Wageningen Universiteit en research Centre (WUR). De Habitatrichtlijnrapporta-
ge wordt uitgevoerd door Alterra in samenwerking met de Vlinderstichting. Er wordt daarbij 

ook nauw samengewerkt met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 
 
De rapportage zelf wordt via een HR reporting tool opgesteld. Deze tool is ontwikkeld door en 
in beheer bij Alterra. Deze reporting tool heeft als doel de rapportage traceerbaar en repro-
duceerbaar te maken (o.a. vast te leggen welke expert welke soort heeft beoordeeld) en ook 
om eventuele reviews vast te leggen. De tool is ontwikkeld op basis van EC specificaties. Het 
invoeren van de data in de tool ging goed, al was de tool traag. 

 
De HR-rapportage wordt door het ministerie van Economische Zaken via de rapportagetool 
opgeleverd aan de EC via EIONET in XML format en de kaarten in shapefiles. Het rapportage-
proces is goed georganiseerd (zie evaluatie VHR-rapportages Schmidt et al, 2014), maar 
complex vanwege de veelheid aan deelnemende organisaties.  
 
Niet alle onderdelen van de EC-rapportage waren even duidelijk. Uiteindelijk zijn pragmati-

sche keuzes gemaakt hoe de verschillende onderdelen in te vullen. Deze keuzes zijn vastge-
legd in documentatie van de HR-rapportages (Schmidt et al., 2014). Aangegeven wordt dat 
het wenselijk is om voor de volgende HR-rapportage een Nederlandse instructie te maken. 
 
 
Uit de evaluatie komt naar voren dat om de beleidscyclus sluitend te maken, de VHR-

rapportages beter toegankelijk moet worden gemaakt voor de Nederlandse gebruikers. Hier-
op is in een BO project14 (Bink et al, 2014) opdracht gegeven om te komen met een onder-
zoek om de HR-rapportage beter inzichtelijk te maken voor de provincies. Het concept rap-
port is opgeleverd en wordt nu met de provincies op zijn mogelijkheden besproken.  
 

2.2.8 Proces 

In het evaluatierapport staat het proces van monitoring tot VHR-rapportage op hoofdlijnen 

weergegeven. Het ketenprocesmodel is geactualiseerd in 201415 onder begeleiding van GEO-
DAN. Uit de evaluatie blijkt dat het vooraf goed bespreken van het proces (inclusief de ach-
terban) belangrijk is voor gedragenheid (en daarmee ook snelheid). De HR-rapportage is met 
een halfjaar vertraging ingeleverd. De uiteindelijke doorlooptijd is twee jaar geweest. Dit is 
inclusief de goedkeuring van de EC. 
 
Inhoudelijke en beleidsmatige consensus is via EZ bereikt met de belangrijkste stakeholders. 

Dit zijn Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de 12 Landschappen, de Unie van Bosgroepen, 
RWS, de provincies, WWF, Stichting Das en Boom, de Waddenvereniging, Stichting Noordzee, 
Landschapsbeheer Nederland, De vereniging Nederlands Cultuurlandschap en destijds de 
Gegevensautoriteit Natuur. Er is weinig respons van de betreffende stakeholders geweest. 
 
 

De volgende stap is om het proces in het licht van de decentralisatie opnieuw te beoordelen 
en vast te stellen. Advies van Schmidt et al. is om de aanpak conform de aanpak van Sovon 

 
14Provinciale  informatie   uit  landelijke Natuurrapportages  voor de Europese Commissie (Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, Standaard 

Data Formulieren)  over de periode 2007-2012; 2014. Bink, R. J et. al. 
15 Project actualisatie Ketenprocesmodellen, 2014 onder begeleiding van GEODAN en BIJ12. 
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bij de VR rapportage te volgen: zoveel mogelijk centraal de rapportage op te stellen door 
Alterra en vervolgens voorleggen aan de experts van de PGO’s en Imares en stakeholders.  
 
 

2.2.9 Vervolgacties ten behoeve van het eindbeeld 

1. Ontwerp van een samenhangende monitoringssystematiek (integratie van NEM en Werk-

wijze monitoring NNN en Natura 2000/PAS); hierbij meenemen witte vlekken. 
2. Vaststellen nieuwe procedure met partijen (inclusief de rol van de NDFF); opstellen draai-

boek. Hier hoort ook bij het instellen van een podium waar besluitvorming kan plaatsvin-
den. Let daarbij ook op het beleggen van bewaking op de consistentie gegevens soort-
groepen. 

3. Realiseren van een API tussen de portals aanleverende organisaties en NDFF. 

4. Voorleggen problematiek van financiering van de conversie van data door bijv provincies. 
5. Nederlandse instructie opstellen voor de HR-rapportage voor soorten. 
6. Rapportage toegankelijk maken voor de provincies en andere betrokken partijen. 
7. Zorgen voor afstemming over de consequenties van de gunstige referentiewaarden  
8. Beoordelingsmethoden van de oppervlak en de kwaliteit van het leefgebied harmoniseren 

en vaststellen (definitie leefgebieden, het kunnen vaststellen ligging, omvang én de kwa-
liteit ervan en de landelijke trend in kwaliteit en oppervlakte van het leefgebied) 

8. Afspraken maken over data van PGO’s in de NDFF. 
9. Afspraak maken over verzameling en beoordeling drukfactoren en vastlegging ervan. 
10. Rapportage toegankelijk maken voor de provincies en andere betrokken partijen. 
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2.3 HABITATRICHTLIJN RAPPORTAGE ARTIKEL 17 ANNEX D (HABITATTYPEN) 

2.3.1 Juridisch Kader  

Europese wetgeving: 
De Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhou-

ding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna) is een richtlijn van de Europese 
Unie. 
Nationale wetgeving:  
Flora- en Faunawet en Natuurbeschermingswet 1998. 
Deze wetten zullen opgaan in de Nieuwe Wet Natuurbescherming 
 

 

De Habitatrichtlijnrapportage is een Europese verplichting met een vastgestelde rapportage 
frequentie van 1x per 6 jaar. De laatste rapportage is van 2013. De Habitatrichtlijnrapportage 
bestaat uit een nationale rapportage over de staat van instandhouding van soorten en habi-
tattypen(mate van doelbereik, outcome). Daarnaast vraagt EC ook over genomen maatrege-
len (output). 
 

2.3.2 Strategisch kader 

Met de Habitatrichtlijn geeft de EU invulling aan de bescherming van soorten en habitattypen 
in de EU. Hiermee geeft de EU uitvoering aan de internationale biodiversiteitsdoelstelling om 
verder verlies van biodiversiteit te voorkomen. De Habitatrichtlijn is gericht op het instand-
houden van natuurlijke habitats en wilde soorten flora en fauna. De instrumenten hiervoor 
zijn soortenbescherming en het aanwijzen van Habitatrichtlijngebieden (zie ook Natura 2000 
beheerplannen H 2.8). In de Europese Biodiversiteitsstrategie is voor soorten en habitattypen 

het volgende streefdoel vastgesteld: 
 
Streefdoel 1: 
De achteruitgang in de status van alle onder natuurwetgeving van de EU vallende soorten en 
habitats tot staan brengen en een aanzienlijke en meetbare verbetering van hun status be-
reiken zodat tegen 2020, vergeleken met huidige beoordelingen: 

(i) 100% meer habitatbeoordelingen en 50% meer soortenbeoordelingen in het kader van de 
habitatrichtlijn een verbeterde staat van instandhouding te zien geven; 

 
De beleidsvraag voor de Habitatrichtlijnrapportage artikel 17 Annex D (habitattypen) is: Wat 
is de landelijke staat van instandhouding van habitattypen? (De EU: heeft deze vraag op het 
niveau van de biogeografische regio).  
 
Dit strategisch kader is door de EC vastgesteld. 

 

2.3.3 Beleidsinformatie 

Beoordeling landelijke staat van instandhouding van alle voorkomende habitattypen van bij-
lage I van de Habitatrichtlijn. 
 
Deze beoordeling van landelijke staat van instandhouding vindt plaats op basis van een be-
oordeling van onderstaande aspecten: 

 status en trend in het verspreidingsgebied (range); 
 de status en trend in het oppervlakte (area); 
 de structuur en functie (inclusief typische soorten) c.q. “kwaliteit”. Ook de abiotiek is 

onderdeel van de kwaliteitsbeoordeling; 
 toekomstperspectief op basis van de impact van 
 bedreigingen, drukfactoren en instandhoudingsmaatregelen. 

 
Voor bepaling van de verspreiding, oppervlakte en structuur en functie (kwaliteit) van het 
habitattype zijn de volgende onderliggende gegevens nodig: vegetatie opnames, vegetatie- 
en, habitattypenkarteringen, gegevens over typische soorten (Rode lijst status) en aanvullen-
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de gegevens en kennis over structuur (fysieke structuurkenmerken, ruimtelijke patronen) en 
functie (abiotiek, processen). 
 
De definitie van de habitattypen staat in de Interpretation Manual van de EC EUR 28 2013 én 
voor Nederland uitgewerkt in de profielen beheerd door EZ. De informatie in de profielen is 
gebaseerd op de Manual. Habitattypen zijn gedefinieerd aan de hand van vegetatietypen, met 

uitzondering van de niet begroeide habitattypen (bijv. zandplaten).  
 
Op basis van deze informatie wordt een oordeel geveld over de staat van instandhouding van 
de habitattypen conform de voorschriften van de EC. 
 

2.3.4 Monitoring 

Ten tijde van de rapportage 2013 was er geen landelijk monitoringssysteem en meetnet voor 
habitattypen voor bovengenoemde informatie. De Landelijke Vegetatiedatabank (LVD) en 
habitattypenkaarten van de Natura 2000-gebieden leveren gegevens over verspreidingsge-
bied en oppervlakte en deels ook kwaliteit. Voor de typische soorten zijn de NEM meetnetten 
een bron. Het LMF (onderdeel van het NEM) leverde een deel van de informatie over de kwa-
liteit van de habitattypen. Ondertussen is de Werkwijze Monitoring en beoordeling Natuur-
netwerk en Natura 2000/ PAS16 opgesteld en door provincies en terreinbeherende organisa-

ties vastgesteld. Op dit moment werken provincies en TBO’s aan de monitoringsuitvoering 
ervan. 
Uit het BO onderzoek van Schmidt et al (2015) komt naar voren dat de monitoring volgens 
de Werkwijze Monitoring en beoordeling Natuurnetwerk en Natura2000/ PAS voor de monito-
ring en beoordeling van habitattypen een erg belangrijke bijdrage kan gaan leveren. Wel is er 
afstemming gewenst qua beoordelingsmethodiek en de selectie van soorten. 
 

In de evaluatie VHR-rapportages (Schmidt et al, 2014) wordt overigens opgemerkt dat er nog 
vragen zijn over de dekkingsgraad van dit nieuwe monitoringsnetwerk. Een aantal habitatty-
pen is namelijk niet beperkt tot het Nederlands Natuurnetwerk (NNN) en het Natura 2000 
netwerk. Bovendien lijkt de inventarisatiefrequentie 1x per 12 jaar voor de berekening van 
trends ontoereikend. In het recentelijke vastgestelde PAS programma wordt nu ook een fre-
quentie van 1x per 6 jaar gevraagd voor “dynamische typen”. 

 
Voor beoordeling van volledigheid van de monitoring van de typische soorten is een BO on-
derzoek uitgevoerd17. Hierbij zijn witte vlekken naar voren gekomen die nog niet met monito-
ring worden opgepakt. Ook moet er nog rekening worden gehouden met habitattypen buiten 
de Natura 2000 gebieden. Deze punten moeten in een nieuw ontwerp van een monitorings-
netwerk worden meegenomen. Overigens vindt de beoordeling van structuur en functie onder 
ander plaats op basis van typische soorten op basis van de rode lijst status. Het monitoren 

ten behoeve van de rode lijsten is een meetdoel van het NEM, maar heeft (nog) geen plaats 
in het samenhangende monitoringssysteem gekregen. 

 
De beoordeling van de structuur en functie is gebaseerd op de beoordelingen van de be-
houdsstatus op gebiedsniveau in de SDF’s Hiervoor zijn maatlatten ontwikkeld (Janssen et 
al., 2015). De monitoring en informatievoorziening vindt via dit spoor plaats. 
 

Voor het bepalen van de abiotiek kunnen abiotische rekentools kan worden ingezet, hetgeen 
bij de HR rapportage overigens niet is toegepast. Hiermee wordt aan de hand van vegetatie-
opnamen de abiotische condities bepaald. Het WOt-IN heeft hiervoor het programma SynBio-
Sys gebruikt. SynBioSys is in beheer bij Alterra.  
In 2014 is het instrument Iteratio voor de provincies beschikbaar gekomen door een samen-
werking van Staatsbosbeheer en de provincies/ BIJ12. Op dit moment loopt een onderzoek 

naar de mogelijke integratie van verschillende abiotische rekentools, namelijk: Indica, Estar, 
Iteratio en SynBioSys (met de Ellenberg en Wamelink getallen) Dit onderzoek wordt getrok-
ken door BIJ12 en vindt plaats in samenwerking met SBB, Alterra en KWR18. 
 

 
16 Werkwijze Monitoring en beoordeling Natuurnetwerk en Natura2000/ PAS; 2013. BIJ12. 
17 In prep. Evaluatie van de bruikbaarheid van de “werkwijze monitoring en Beoordeling van het Natuurnetwerk en Natura 
2000/PAS” voor de Europese rapportageverplichtingen. Schmidt et al. 
18 Lopend project onder begeleiding van BIJ12 projectleider Marcelle Lock 
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De inzet van abiotische rekentools scheelt in monitoringkosten, maar kan alleen goede resul-
taten opleveren indien deze systemen geijkt worden met daadwerkelijke metingen waaronder 
de metingen met een hydrologisch meetnet. Terreinbeherende organisaties hebben aangege-
ven dat deze meetnetten niet langer gefinancierd kunnen worden omdat de traditionele finan-
ciële middelen niet langer beschikbaar zijn. BIJ12 is gestart met de inventarisatie van deze 
problematiek19. 

 

2.3.5 Data en informatie 

Vegetatie-opnamen en vegetatietypen 
De indeling in categorieën voor vegetatietypen is afkomstig uit twee bronnen, die dan ook 
moeten worden geraadpleegd om de inhoud van een vegetatietype te kunnen begrijpen:  
1. De Vegetatie van Nederland (Schaminée e.a., 1995-1999)  

2. de Catalogus Vegetatietypen van Staatsbosbeheer.  
http://www.synbiosys.alterra.nl/sbbcatalogus/).  
 
Op dit moment loopt een verkennend onderzoek naar de integratie van deze standaard typo-
logieën, onder begeleiding van Dick Bal, EZ. Na de integratie wordt desbetreffende typologie 
als de standaard voor de habitattypen (en beheertypen) aangewezen en dient er een beheer-
der van deze typologie te worden aangewezen. 

. 
Vegetatie-opnamen kunnen worden geregistreerd in TURBOVEG, een applicatie van Alterra. 
Daaruit worden momenteel de vegetatie-opnamen opgeslagen in de Landelijke VegetatieDa-
tabank (LVD) (Hennekens et al., 2015) De LVD is in beheer bij Alterra en hierin worden alle 
gegevens van een opname opgeslagen: de gegevens uit de “opnamekop” (nummer, georef., 
beschrijving, etc) en de soortenlijst + de bedekkingsgraad. De gegevens gaan ook vanuit 
Turboveg naar de NDFF. De NDFF neemt alleen de basisinformatie uit de ‘opnamekop” over 

en soorten en hun bedekkingsgraad. De informatie in de NDFF betreft dus de losse soorten en 
is niet geschikt voor het bepalen van voorkomen van habitattypen. Voor de HR-rapportage uit 
2013 is de LVD gebruikt in combinatie met de habitattypenkaarten 
 
Een centrale opslagfaciliteit voor informatie over vegetatietypen, van vegetatiekaarten, struc-
tuurgegevens en structuurkaarten ontbreekt nog. In 2013 heeft GEODAN in opdracht van IPO 

Vitaal Platteland een informatie analyse uitgevoerd als voorbereiding op een vegetatiedata-
bank20. Afgelopen half jaar is onder begeleiding van BIJ12 met de stakeholders nader geïn-
ventariseerd wat de benodigde eisen voor het verkrijgen en opslaan van goede vegetatie-
opnamen, structuuropnamen, vegetatietypen, vegetatiekaarten, structuurgegevens en struc-
tuurkaarten. De resultaten van de informatie analyse en de workshops zijn gebruikt als basis 
voor de business case Vegetatie- en structuurkaartenbank. Deze business case wordt mo-
menteel uitgevoerd voor Vellekoop en Meesters. Het eindrapport is in concept opgeleverd en 

wordt op dit moment gereviewd. 
 

Habitattypen 
Het profielendocument Habitattypen is vastgesteld door EZ en in beheer bij EZ: 
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=profielen. 
De update vindt plaats met input van deskundigen (ALterra, PGO’s, OBN) 
De oppervlakgegevens van de habitattypen waren in 2013 incompleet en kwalitatief nog on-

voldoende. De oppervlaktegegevens zijn nu voornamelijk gebaseerd op habitattypenkaarten 
van de Natura 2000-gebieden met een inschatting van de oppervlakte buiten Natura 2000. 
Ook hier zijn initiatieven gestart om dit aan te pakken. Deze initiatieven zijn tweeledig: ener-
zijds gericht op het verkrijgen van voldoende gegevens, anderzijds het verkrijgen van kwali-
tatief goede gegevens. 
 

Op het verkrijgen van voldoende gegevens hebben de provincies ingezet via de monitorings-
systematiek zoals beschreven in de werkwijze Monitoring en beoordeling Natuurnetwerk en 
Natura 2000/ PAS. Uit het BO project21 (Schmidt et al, in prep 2015) blijkt dat met de moni-
toring volgend uit deze werkwijze een flinke stap in de goede richting wordt gezet voor de 

 
19 Inventarisatie van de problemen met het hydrologisch meetnet  onder coördinatie van BIJ12 Marlies Ellenbroek 
20 Informatie analyse Vegetatiekaartenbank en habitattypenkaartenbank, Geodan 2014. Poll, P 
21In prep. Evaluatie van de bruikbaarheid van de “werkwijze monitoring en Beoordeling van het Natuurnetwerk en Natura 

2000/PAS” voor de Europese rapportageverplichtingen. Schmidt et al. 

http://www.synbiosys.alterra.nl/sbbcatalogus/
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=profielen
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dekkingsgraad van de monitoring. De bijdrage van de Werkwijze aan status van het versprei-
dingsgebied is hoog. Slechts enkele habitattypen buiten het NNN en Natura 2000 worden nog 
niet meegenomen. Voor trends is de huidige meetfrequentie(1x per 12 jaar) waarschijnlijk te 
laag. De meetfrequentie moet voor de PAS ook omhoog van 1x per 12 jaar naar 1x per 6 jaar 
voor dynamische typen jaar.  
 

De bijdrage van de monitoring volgens de Werkwijze aan status van het oppervlak van habi-
tattypen is groot. Ook hiervoor geldt dat enkele habitattypen buiten het NNN en Natura 2000 
niet worden meegenomen. Voor trends is de meetfrequentie ook hier te laag. De bijdrage van 
de monitoring volgens de werkwijze aan status en trends in typische soorten en representati-
viteit is beperkt. Dit heeft te maken met de soortenselectie volgens de werkwijze. Er lijkt 
zeker winst te behalen op de integratie van de soortenselectie (de soortenlijsten) dan wel op 

harmonisatie ervan tussen beide sporen (Werkwijze en HR). 
 

Met het oppakken van de verbetering van de kwaliteit van de gegevens zal de inzet op de 
verbetering van de kwaliteit van de vegetatiegegevens ook de informatie over de habitatty-
pen verbeteren. 
 
De huidige habitattypenkaarten zijn tijdelijk opgeslagen in AERIUS. AERIUS is in beheer bij 

het RIVM. Er moet nog een project worden opgestart om een definitieve toepassing voor de 
opslag van habitattypenkaarten te realiseren.  
 
De verspreidingskaart (gridkaart) van habitattypen valt onder de INSPIRE regeling. De data-
specificaties vanuit de HR rapportages t.a.v. deze kaarten wijken af van die van INSPIRE. 
Alterra werkt in kader van de WOT IN samen met het GIS CC van EZ aan het INSPIRE proof 
maken van deze data. Er is inmiddels al een versie beschikbaar gesteld via PDOK. 

Er is geen IMNA module voor habitattypen en vegetaties ontwikkeld. 
 

2.3.6 Analyse 

De "staat van instandhouding" van een natuurlijke habitat wordt als "gunstig" beschouwd 
wanneer: 
- het natuurlijke verspreidingsgebied van de habitat en de oppervlakte van die habitat binnen 

dat gebied stabiel zijn of toenemen, en 
- de voor behoud op lange termijn nodige specifieke structuur en functies bestaan en in de 
afzienbare toekomst vermoedelijk zullen blijven bestaan, en 
- de staat van instandhouding van de voor die habitat typische soorten gunstig is; 
 
De kwaliteit wordt bepaald aan de hand van vegetatietypen, typische soorten, abiotiek en 
overige kenmerken van een goede structuur en functie. De kwaliteit van de habitattypenkaar-

ten is onvoldoende. Er zit een keten van informatie en beoordeling achter. Het gaat om de 
toekenning van concrete vegetatie-opnamen aan vegetatietypen en van vegetatietypen aan 

habitattypen. Ten tijde van de rapportage leidde dit tot veel discussie. Er is geen platform 
waar praktijkvragen kunnen worden beantwoord. Onder begeleiding van BIJ12 wordt samen 
met stakeholders gekeken of het proces om te komen tot vegetatie-opnamen door de inzet 
van protocollen kan worden verbeterd. 
 

Er zijn referentiewaarden nodig voor de beoordeling van de staat van instandhouding. De EC 
vraagt hierom. Referentiewaarden zijn, zoals gevraagd door de EC, vastgesteld voor de op-
pervlakte en voor het verspreidingsgebied van habitattypen. Deze zijn in opdracht van EZ 
bepaald (Janssen et al, 2015), maar nog niet aan de EC gerapporteerd. Aangezien deze 
waarden bepalend zijn voor de uitkomsten van de beoordeling van de staat van instandhou-
ding van habitattypen is afstemming over de consequenties van deze referentiewaarden met 

andere ketenpartens (met name de provincies) wenselijk. 
Er is ook een methodiek uitgedacht om op landelijk niveau structuur en functie te beoordelen 
(Janssen et al, 2014)22, gebaseerd op: 
 typische soorten (uitgaande van de rode lijst status) en een  

 
22 Habitattypen in Natura 2000 gebieden. Beoordeling van oppervlakte, representativiteit, en behoudsstatus in de SDF, 2014. 

Janssen et al. 
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 aggregatie van de beoordelingen van de behoudsstatus van habitattypen in de Natura 
2000 gebieden in de SDF’s. 

 

2.3.7 Rapportage 

De Habitatrichtlijnrapportage is een verantwoordelijkheid van het Rijk, ministerie van Econo-
mische Zaken. Vanaf 2004 is er een Wettelijke Onderzoekstaak (WOT) opgericht om EZ te 

ondersteunen bij de rapportages op grond van de internationale verdragen over behoud en 
herstel van biodiversiteit. De Habitatrichtlijnrapportage valt hieronder. De WOT taak is onder-
gebracht bij Wageningen Universiteit en research Centre (WUR). De Habitatrichtlijnrapporta-
ge wordt uitgevoerd door Alterra. Er wordt daarbij ook nauw samengewerkt met het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS). 
 

De rapportage zelf wordt via een HR reporting tool opgesteld. Deze tool is ontwikkeld door en 
in beheer bij Alterra. Deze reporting tool heeft als doel de rapportage traceerbaar en repro-
duceerbaar te maken (o.a. vast te leggen welke expert welk habitattype heeft beoordeeld) en 
ook om eventuele reviews vast te leggen. De tool is ontwikkeld op basis van EC specificaties. 
Het invoeren van de data in de tool ging goed, al was de tool traag. 
De HR-rapportage wordt door het ministerie van Economische Zaken via de rapportagetool 
opgeleverd aan de EC via EIONET in XML format en de kaarten in shapefiles.  

 
Niet alle rapportage onderdelen zijn helder voorgeschreven door de EC en sommige behoeven 
nog een verduidelijking. Uiteindelijk zijn pragmatische keuzes gemaakt hoe de verschillende 
onderdelen in te vullen. Deze keuzes zijn vastgelegd in documentatie van de HR rapportage 
(Schmidt et al., 2014). Aangegeven wordt dat het wenselijk is om voor de volgende HR-
rapportage (weer) een Nederlandse instructie te maken. 
 

De HR-rapportage annex D is op 18 december 2013 definitief ingediend en aangenomen door 
de EC.  
Uit de evaluatie komt naar voren dat om de beleidscyclus sluitend te maken, de HR rapporta-
ges beter toegankelijk moet worden gemaakt voor de Nederlandse gebruikers. Hierop is in 
een BO project 23 (Bink et al, 2014) opdracht gegeven om te komen met een onderzoek om 
de HR rapportage beter inzichtelijk te maken voor de provincies. Het concept rapport is opge-

leverd en wordt nu met de provincies op zijn mogelijkheden besproken. 

2.3.8 Proces 

In het evaluatierapport staat het proces van monitoring tot HR rapportage op hoofdlijnen 
weergegeven (Schmidt et al, 2014). De HR-rapportage is met een halfjaar vertraging ingele-
verd. De uiteindelijke doorlooptijd van deze HR-rapportage was circa 2 jaar. Dit is inclusief de 
goedkeuring van de EC. 
 

De procesketenmodellen hierop geactualiseerd onder begeleiding van BIJ12 in samenwerking 
met Geodan.24. Er dienen nog aanvullende afspraken gemaakt te worden over de inrichting 
van het nieuwe proces, dat past bij de nieuwe rolverdeling na de decentralisatie. 
Advies van Schmidt et al. is om Alterra en Imares (de habitattypenexperts) ook in vervolg 
rapportages uit te laten voeren. Naast data is ook habitattypenkennis noodzakelijk. Boven-
dien hebben deze organisaties nationaal en internationaal netwerk. 
  

 
23 Provinciale  informatie   uit  landelijke Natuurrapportages  voor de Europese Commissie (Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, Standaard 

Data Formulieren)  over de periode 2007-2012; 2014. Bink, R. J et. Al. 
24 Activiteit onder begeleiding van BIJ12 en Geodan; wordt gepubliceerd op portaal Natuur en Landschap 
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2.3.9 Vervolgacties voor eindbeeld 

1. Ontwerp van een samenhangende monitoringssystematiek (integratie van NEM en 
Werkwijze monitoring NNN en Natura2000/PAS); hierbij meenemen witte vlekken, 
maar ook de monitoringsfrequentie; betere afstemming lijst typische soorten met soor-
ten van beheertypen en daarbij het uitgangpunt van eenvoudige detectie hanteren. 

2. Borgen van monitoren van rode lijst status typische soorten. 

3. Vaststellen nieuwe procedure met partijen; opstellen draaiboek. Hier hoort ook bij het 
instellen van een podium waar besluitvorming kan plaatsvinden. Let daarbij ook op het 
beleggen van bewaking op de consistentie gegevens soortgroepen. 

4. Realiseren van een API tussen de portals aanleverende organisaties en NDFF; 
5. Voorleggen problematiek van financiering van de conversie van data door bijv provin-

cies. 

6. Referentiewaarden vaststellen en deels methode nog ontwikkelen. 

7. Afspraak maken over verzameling en beoordeling drukfactoren en vastlegging ervan. 
8. Inventariseren problematiek hydrologisch meetnet. 
9. Afstemming over de consequenties van de gunstige referentiewaarden . 
10. Informatievoorzieningen realiseren voor: vegetatietypen, vegetatiekaarten, structuur-

gegevens, structuurkaarten en habitatypenkaarten. 
11. Verkennen van de integratie van de abiotische rekentools 

12. Nederlandse instructie opstellen voor de HR-rapportage voor habitattypen. Dit kan pas 
als het nieuwe format bekend is (waarschijnlijk in de loop van 2017). 

13. Rapportage toegankelijk maken voor de provincies en andere betrokken partijen. 
14. Verbeteren kwaliteit van inname van vegetatie-opnamen en categoriseren van vegeta-

tietypen; vaststellen van 1 categorielijst vegetatietypen (voor zowel habitattypen als 
beheertypen). 

15. Ontwikkelen van IMNA module voor vegetatie- en habitattype 
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2.4 SDF (STANDARD DATA FORM) 

2.4.1 Juridisch Kader  

Europese wetgeving: 
De Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhou-

ding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna) is een richtlijn van de Europese 
Unie. 
De Vogelrichtlijn (Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van 
de vogelstand) is een richtlijn van de Europese Unie. 
Nationale wetgeving:  
Natuurbeschermingswet 1998. Deze wet zal opgaan in de Nieuwe Wet Natuurbescherming 

 

Het standaard gegevensformulier (Standard Data Form = SDF) dient om aan de EC te rappor-
teren over het actuele belang van de Natura 2000-gebieden voor de instandhouding van VR- 
en HR-soorten en habitattypen. Voor de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn25samen gaat het om 
160 gebieden. 
 
De grondslag van de rapportage is een wettelijke: namelijk artikel 4.5 van de Vogelrichtlijn 

en artikel 4.1 van de Habitatrichtlijn. De frequentie van rapportage staat niet vast. De EC 
hanteert geen vaste cyclus. Men gaat ervan uit dat de rapportages altijd de actuele situatie 
beschrijven. In ieder geval moet het SDF bij significante wijzigingen geactualiseerd worden. 
 

2.4.2 Strategisch kader 

De strategische beleidsvragen die bij het SDF zijn vastgesteld zijn: 
 Wat draagt het gebied bij aan de landelijke staat van instandhouding van de soorten 

(HR-II, VR-I & art. 4.2) waarvoor het aangewezen is (onderdeel 3.2 SDF)? 
 Wat draagt het gebied bij aan de landelijke staat van instandhouding van de habitatty-

pen (HR I) waarvoor het aangewezen is (onderdeel 3.1 SDF)? 
 
Dit strategische beleidskader is door de EC vastgesteld. 
 

2.4.3 Beleidsinformatie 

Voor de beantwoording van de strategische beleidsvragen is de volgende informatie nodig: 
 
Voor VR-I en HR-II: 

 Aandeel van de landelijke populatie in het gebied; 
 Beoordeling behoudsstatus elementen leefgebied van de soorten in het gebied; 

 Beoordeling isolatie van voorkomende soorten in het gebied tov de rest van het areaal; 

 Beoordeling belang van het gebied voor aanwezige soorten. 
 
Voor HR I: 

 aandeel van het landelijk oppervlakte aanwezig in het gebied; 
 Beoordeling representativiteit van habitattypen in het gebied; 
 Beoordeling behoudsstatus habitattypen in het gebied; 
 Beoordeling belang van het gebied voor de aanwezige habitattypen. 

 
Voor de SDF rapportage worden trends niet gevraagd. 
 

 
25 Habitatrichtlijnsoorten in Natura2000 gebieden. Beoordeling van populatie, leefgebied en isolatie in de Standard Data Forms, 

2014 Ottburg et al. 
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2.4.4 Monitoring 

De EU stelt dat er geen monitoring verplicht is voor het SDF. De (monitorings) gegevens zijn 
verzameld via een veelheid aan bronnen, waarbij een groot deel van de gegevens is verkre-
gen door expert judgement. In de toekomst zullen de Natura 2000-beheerplannen de belang-
rijkste informatiebron zijn (zie ook H2.8 Natura 2000-beheerplannen). 
 

Voor de monitoring van soorten (VR en HR) wordt gebruik gemaakt van de NEM meetnetten. 
Het NEM is niet dekkend voor het invullen van de SDF. Voor het gedeelte habitattypen in het 
SDF is tot nu toe gebruik gemaakt van de concept habitattypekaarten voor wat betreft opper-
vlakte. Voor de beoordeling van behoudsstatus is expert judgement van deskundigen van 
Alterra ingezet. Ook voor de habitatsoorten is door Alterra vooral gebruik gemaakt van expert 
judgement. In het geval dat het zeker was dat van een bepaalde soort gegevens aanwezig 

waren zijn deze gebruikt. In een aantal gevallen is contact opgenomen met de terreinbeheer-

der om de expert judgement te verifiëren. Voor de bepaling van populatie omvang van vogels 
zijn gegevens van Sovon gebruikt. Het relatieve aandeel per gebied ten opzichte van de lan-
delijke populatie is hier uit afgeleid.  
 
Met de werkwijze Monitoring en beoordeling Natuurnetwerk en Natura 2000/ PAS komt meer 
informatie beschikbaar met name voor habitattypen: vegetatie-opnamen en karteringen, 

structuur en abiotiek. 

2.4.5 Data en informatie 

De beschermde gebieden worden bij bijgehouden in het gebiedenregister. De gebiedsgrenzen 
van de beschermde natuurgebieden in die verschillende stadia van aanmelding en 
aanwijzing zijn vastgelegd in het beschermde gebiedenregister. Het beschermde gebiedenre-
gister is een database met bijbehorende toolkit van applicaties en scripts waarmee ruwe data 

getransformeerd wordt in nette kaarten die vooral voor rapportage doeleinden gebruikt wor-

den. Het beschermde gebiedenregister is geïmplementeerd op de servers van Alterra. 
Software en scripts die in onderhoud zijn worden beheerd in het subversion versie beheersys-
teem. Het beschermde gebiedenregister dient ervoor om de begrenzingen van natuurgebieden 

vast te leggen en om het proces te ondersteunen om te komen tot juridisch aangewezen gebieden 

die worden beschermd. Voor meer informatie over het beschermde gebieden register wordt 
verwezen naar het WOT technical report 2826. Maar zolang niet alle gebieden definitief zijn 
aangewezen, wordthet DLG-GIS competent Centre gevraagd omht GIS-bestand voor het SDF 

aan te leveren.  
 
 
De benodigde informatie voor het SDF bestaat voor VR-I en HRII (soorten) uit: 

1. Populatiegrootte en seizoen (voortplanting, doortrekkend, overwinterend, jaarrond) 
van relevante (vogel) soorten in de aangewezen gebieden; 

2. Globale maar actuele informatie over de landelijke populatie 

3. Globale informatie over verspreiding van de soort in Nederland en in Europa ter bepa-
ling van de isolatie van de soort 

4. Algemene informatie over condities van elementen van het leefgebied. 
 

 
De beoordeling hoeft niet onderbouwd te worden met gegevens. Maatlatten zijn ontwikkeld 

(Van Kleunen et al., 2014; Ottburg et al., 2014; Janssen et al., 2014) voor de beoordelingen. 
De beoordelingen worden uitgevoerd door experts op basis van beschikbare informatiebron-
nen (niet alleen data ook beheerplannen e.d.). 
 
De benodigde informatie voor het SDF27 bestaat voor HR Habitattypen uit: 

1. Actuele habitattypenkaart op niveau van subtypen, gebaseerd op een vegetatiekarte-
ring; 

2. Globale, maar actuele informatie over landelijk oppervlakte; 
3. Recente vegetatieopnamen en/of informatie over het voorkomen van typische planten-

soorten; 

 
26 Beschermde gebieden register. Wot technical report 28. 2014. C. Schuiling. A.M. Schmidt en M. Bosch 
27 Habitattypen in Natura 2000 gebieden. Beoordeling van oppervlakte, representativiteit, en behoudsstatus in de SDF, 2014. 

Janssen et al. 
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4. Recente informatie over het voorkomen van typische diersoorten op km-hok niveau. 
Indien dit niet beschikbaar is kan worden teruggevallen op gegevens uit verspreidings-
atlassen; 

5. Informatie over de stikstofdepositie (voor stikstofgevoelige habitattypen), met name 
het percentage van habitattypen waar de kritische depositiewaarde (KDW) wordt over-
schreden; 

6. Algemene informatie over de abiotische condities van de habitattypen (bijv. verdro-
ging, verruiging) aan de hand van een beheerplan of specifieke onderzoeken. 

 
Niet alle gegevens zijn voldoende beschikbaar. Voor de beschikbaarheid van kwalitatief goede 
habitattypenkaarten zie HR-rapportage Annex D (2.3). Verder bleken op gebiedsniveau de 
gegevens over vegetatie(structuur) en abiotische condities beperkt ten tijde van de laatste 

SDF actualisatie. Op de beschikbaarheid van vegetatie(en structuur) gegevens en abiotische 
condities lopen nu diverse provinciale initiatieven. Met de Werkwijze monitoring en beoorde-

ling Natuurnetwerk en Natura 2000/ PAS (BIJ12, 2013) zijn hier door de provincies en ter-
reinbeherende organisaties nu afspraken gemaakt. In de provinciale monitoringsplannen zijn-
de monitoringsafspraken vastgelegd. Op dit moment realiseren provincies en terreinbeheren-
de organisaties de gemaakte afspraken in de praktijk. Ook is de abiotische rekentool Iteratio 
nu voor alle provincies beschikbaar gekomen. 

 
Beschermde Gebiedenregister met codering en begrenzing van Natura 2000-gebieden is ook 
belangrijk voor bepalen van oppervlaktes (ook oppervlaktes landgebruik). Dit valt onder de 
INSPIRE richtlijn. Alterra werkt in kader van de WOT IN samen met het GIS CC van EZ aan 
het INSPIRE proof maken van deze data. Er is inmiddels al een versie beschikbaar gesteld via 
PDOK. Habitattypenkaarten zijn ook een belangrijke bron voor het bepalen van het opper-
vlakte van de habitattypen. Dit valt ook onder de INSPIRE richtlijn. Verantwoordelijkheid ligt 

bij provincies. 
 

2.4.6 Analyse 

De maatlatten zijn zodanig opgesteld dat het invullen achter het bureau kan gebeuren (dus 
niet in het veld), mits minimaal de bovenstaande informatie over een gebied aanwezig is. 
 

De analyse van de betekenis van gebieden voor de soorten heeft betrekking28 29op: 
 Populatie: omvang of dichtheid van de populatie van de soort in het gebied ten opzichte 

van de populaties op het nationale grondgebied. 
 Behoudsstatus: evaluatie van de kwaliteit van de elementen van leefgebied van betref-

fende (vogel)soorten en hun herstelmogelijkheden. Het gaat dus om de mate van in-
standhouding van de elementen van het leefgebied die van belang zijn voor de betrokken 
soort, en eventueel over de herstelmogelijkheid daarvan. Onder elementen worden niet 

alleen aspecten van het leefgebied verstaan, maar ook drukfactoren die van invloed zijn 
op de staat van instandhouding van de soort.  

 Isolatie: de mate van isolatie van de populatie in het gebied ten opzichte van het natuur-
lijke verspreidingsgebied van de soort. 

 
Dit leidt tot een algemene beoordeling: samenvatting van de betekenis van het gebied voor 
de betrokken soort op basis van voorgaande criteria. 

 
De analyse van de betekenis van gebieden voor de habitattypen wordt gedaan aan de hand 
van: 
 Oppervlakte; dit betreft de oppervlakte van het habitattype binnen het Natura 2000-

gebied, in hectares; 
 Representativiteit; dit wordt door de Europese Commissie (2011) gedefinieerd als “hoe 

‘typisch’ is een habitat voor het desbetreffende habitattype”; dit criterium is in Nederland 
geïnterpreteerd als “hoe ver staat het habitattype in een gebied af van een ideale vorm 
van het type”, wat betreft de biologische componenten van het habitattype; 

 
28 Ecologische gegevens van vogels voor de Standaard Dataformulieren Vogelrichtlijngebieden. 2013.  
Kleunen, A. van et al (Sovon). 
29 Habitatrichtlijnsoorten in Natura2000 gebieden. Beoordeling van populatie, leefgebied en isolatie in de Standard Data Forms, 

2014 Ottburg et al. 
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 Relatieve oppervlakte; dit betreft de oppervlakte van het habitattype binnen het Natura 
2000-gebied ten opzichte van de oppervlakte van het habitattype in heel Nederland; 

 Behoudsstatus (conservation status); deze wordt door de Europese Commissie 
(2011)gedefinieerd als de “mate van instandhouding van de structuur en de functies van 
het betrokken type natuurlijke habitat en herstelmogelijkheid” en wordt onderverdeeld in 
de subcriteria (i)structuur, (ii) functie en (iii) herstelvermogen; dit criterium is geïnter-

preteerd als de abiotische kwaliteit van het type, omvattende de structuur (horizontaal, 
verticaal, landschappelijke inbedding), de abiotische en ruimtelijke randvoorwaarden 
voor duurzaam behoud van het type(waaronder de ver-thema’s) en de herstelmogelijk-
heden; 

 
Dit leidt tot een algemene evaluatie; deze wordt bepaald op basis van de scores van de crite-

ria relatieve oppervlakte, representativiteit en behoudsstatus. 
 

De richtlijnen voor de analyses zijn opgesteld door de EC. Deze methode is praktisch vertaald 
in handleidingen door Ottburg et al. voor HR soorten (2014), Kleunen et al. voor VR soorten 
(2014) en Janssen et al. voor habitattypen (2014). Deze kunnen worden gebruikt door pro-
vincies, Rijkswaterstaat en Defensie om tot een beoordeling volgens het SDF te komen. Het 
gebruik van deze handleidingen is geen verplichting. 

 
Bij de ontwikkeling van de maatlatten voor de beoordeling van structuur en functie (als on-
derdeel van de behoudsstatus) voor deze rapportage bleek de lijst met typische soorten be-
perkt bruikbaar (Schmidt et al, 2014). Een heroverweging van de selectie van typische soor-
ten is nodig. Naast typische soorten kunnen ook andere soorten die niet als typisch zijn aan-
gewezen maar wel kenmerkend zijn voor dat gebied opgenomen worden in het SDF. Het her-
zien van de lijst met typische soorten is daarvoor niet persé vereist. Het aanpassen van de 

lijst met typische soorten heeft ook gevolgen voor de beoordeling van de behoudsstatus. 
 
Habitattypen worden gedefinieerd op basis van vegetatietypen. Nu blijkt de indeling in vege-

tatietypelogieën nog niet gestandaardiseerd, maar hier loopt een initiatief op (onder begelei-
ding van Dick Bal, EZ. Echter het proces om te komen van vegetatie-opnamen naar vegeta-
tietypen blijkt in de praktijk ook tot kwaliteitsproblemen te leiden. Aanvullend is daarom een 

initiatief gestart samen met de stakeholders (terreinbeherende organisaties, RWS, Netwerk-
Groene Bureaus) om te kijken naar verdere protocollering. Trekker hiervan is BIJ12. 
 

2.4.7 Rapportage 

De SDF’s worden opgesteld door Alterra (WOt-IN) en Sovon in opdracht van EZ. De SDF’s 
worden door EZ aan EC gerapporteerd via EIONET via een access database (de Natura2000 
gebiedendatabase), in XML format en de kaarten met de begrenzingen van de gebieden in 

shapefiles. De tool die hiervoor gebruikt kan worden is beschikbaar gesteld door de EC en is 
genoemd ‘Natura 2000 Standard Data Form Manager’. De reproduceerbaarheid en traceer-

baarheid van de rapportage, maar ook het hergebruik van de informatie kan verbeterd wor-
den met een eigen tool. 
 
Het rapportageformat en de handleiding van de EC vragen wat bepaalde onderdelen betreft 
nog een nadere uitwerking en interpretatie. Een Nederlandse handleiding/ instructies is wen-

selijk. Een aanzet hiertoe zijn de eerder genoemde handleidingen24,25,26. 
 
In 2014 zijn de SDF’s voor de habitattypen geactualiseerd. EZ nam het initiatief hiertoe. De 
resultaten zijn besproken met habitattype experts van SBB, EZ en Alterra. Tevens zijn de 
resultaten voorgelegd aan de provincies, maar daar is weinig respons op gekomen. 
 

De informatie is toegankelijk via http://natura2000.eea.europa.eu/#. Dit wordt door de Ne-
derlandse gebruikers echter als complex ervaren. De rapportage zelf is ook vrij complex en 
behoeft nadere bewerking om deze ook voor bijvoorbeeld de beleidsmakers bij provincies 
inzichtelijk en bruikbaar te maken. Hier wordt in het BO onderzoek Bink et al.30 al onderzoek 

naar gedaan. Met provincies moeten afspraken worden gemaakt welke presentatievorm ge-
wenst is. 

 
30Bink, R. J. en A.J. Griffoen (Alterra) en A. van  Kleunen (Sovon); 2014 Provinciale  informatie   uit  landelijke Natuurrapportages  

voor de Europese Commissie (Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, Standaard Data Formulieren)  over de periode 2007-2012; 

http://natura2000.eea.europa.eu/
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2.4.8 Proces 

Door de decentralisatie zijn de taken en verantwoordelijkheden gewijzigd. Op dit moment 
loopt een project (onder begeleiding van Annemiek Adams, EZ en Marcelle Lock, BIJ12) om 
te komen tot nieuwe procesafspraken tussen de ketenpartners. Als basis is het ketenproces-
model SDF in 2014 geactualiseerd31. In ieder geval blijft EZ verantwoordelijk voor de officiële 

informatie in het SDF, dit betreft voornamelijk de aanwijzingsinformatie. 
 
Voor de nieuwe procesafspraken is gekozen voor een optie waarbij het gedeelte van de SDF’s 
betreffende de beschrijvende en ecologische informatie ingevuld worden aangeleverd door de 
provincies aan EZ (voor die gebieden waar de provincies voortouwnemer zijn). Voor gebieden 
waar RWS of het ministerie van Defensie voortouwnemer zijn blijft waarschijnlijk EZ de op-

steller van het SDF, die dit uitbesteedt aan Alterra/ Sovon. Provincies stellen het gehele blok 
met de beschrijvende en ecologische informatie op, inclusief beoordeling. Hiervoor stelt EZ 
zesjaarlijks landelijke populatie gegevens beschikbaar aan provincies.  
 
Bij de aanwijzing van Natura 2000 gebieden kunnen er nog wijzigingen plaatsvinden ten op-
zichte van de aanmeldingen of eerdere aanwijzingen. Actualisatie van SDF’s is daarom mede 
afhankelijk van de aanwijzingsbesluiten waar het officiële informatie betreft. Ontwikkelingen 

inhet gebied over het voorkomen van waarden moeten doorgevoerd worden in het SDF. Deze 
informatie komt beschikbaar bijhet evalueren van de Natura 2000-beheerplannen. Waar mo-
gelijk kan de samenhang tussen SDF en Natura 2000-beheerplannen worden gezocht. 
 

2.4.9 Vervolgacties 

1. Ontwerp van een samenhangende monitoringssystematiek (integratie van NEM en 
Werkwijze monitoring NNN en Natura200/PAS); hierbij meenemen witte vlekken, maar 

ook de monitoringsfrequentie; voor de SDF’s kan hier worden aangehaakt bij de me-
thode voor de beheerplannen. 

2. Vaststellen voor nieuw proces inclusief draaiboek, waarbij de decentralisatie afspraken 
zijn verwerkt, en waarbij aangesloten wordt bij de actualisatie en evaluatie van de be-
heerplannen. Het voorstel voor het nieuwe proces laten vaststellen door provincies, 
Rijkswaterstaat, Defensie, I&M en EZ. 

3. Regelen Governance waar ook besluitvorming kan plaatsvinden. 
4. Opstellen van een Nederlandse instructie voor het opstellen. Eigen rapportagetool ver-

gelijkbaar met de nationale VR- en HR-rapportage. 
5. Afspraken maken over de gewenste bewerkingsvorm voor SDF’s om voor breder pu-

bliek toegankelijk te maken. Dit op basis van het onderzoek van Bink et al (2014). 
6. Nadere uitwerking van de onderdelen structuur en functie van het habitattype en ele-

menten van het leefgebied voor soorten. 

7. En dezelfde aanbevelingen gelden hier als voor de HR-rapportage voor vegetatie op-
namen, kwaliteit van habitattypen etc. 

8. Indien gewenst maatlatten op typische soorten aanpassen 
 
  

 
31 Activiteit onder begeleiding van BIJ12 en Geodan; gepubliceerd op portaal Natuur en Landschap. 
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2.5 DEROGATIERAPPORTAGES VR, EN HR EN CONVENTIE VAN BERN 

2.5.1 Juridisch Kader 

Internationale verplichting: 
Conventie van Bern 

Europese wetgeving: 
De Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhou-
ding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna) is een richtlijn van de Europese 
Unie. 
De Vogelrichtlijn (Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van 
de vogelstand) is een richtlijn van de Europese Unie. 

Nationale wetgeving:  

Flora- en Faunawet. Deze wet zal opgaan in de Nieuwe Wet Natuurbescherming 
 
De derogatierapportages zijn verplichte rapportage van de EC. Met de derogatierapportages 
wordt bewaakt of het verstrekken van ontheffingen op beschermde soorten de instandhou-
dingsdoelen niet in gevaar brengen. 
De frequentie van de rapportage is jaarlijks (VR) en tweejaarlijks (HR). Voorheen vond de EC 

deze rapportage minder urgent. Recentelijk heeft zij aangegeven meer belang aan deze rap-
portages te hechten en ook strakker qua procedure in te gaan steken. 
  
 
De derogatierapportage van de Habitatrichtlijn is ook noodzakelijk voor de derogatierappor-
tage van de Bern Convention. De Bern Convention (Council Decision 82/72/EEC) is de "Con-
vention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats" en is in werking 

getreden op 06-01-1982. Het doel is wilde flora en fauna en hun natuurlijke habitat the be-
schermen en Europese samenwerking op dit gebied te promoten. 

 

2.5.2 Strategisch kader 

De vastgestelde beleidsvragen voor de Derogatierapportages zijn: 
1. Wat is de impact van de derogaties op de staat van instandhouding van de soorten 

van de vogelrichtlijn? 
2. Wat is de impact van de derogaties op de staat van instandhouding van de soorten 

voor de habitatrichtlijn? 
 
De wettelijke grondslag voor deze rapportages is gelegen in de verstoringsverboden van arti-
kel 9 VR en de artikelen 65, 67, 68 en 75 van de Flora en Fauna-wet voor wat betreft vogel-
soorten. Verstoringsverboden van artikel 12 t/m 15 Habitatrichtlijn en artikel 75 Flora- en 

Faunawet vormen de wettelijke grondslag voor de HR derogatierapportage. Er is geen wette-

lijke verplichting voor de derogatierapportage voor de Natuurbeschermingswet. 
 

2.5.3 Beleidsinformatie 

Voor beide derogatierapportages geldt dat het gaat om sturing op de verlening van onthef-
fingen op beschermde soorten genoemd in bovenstaande wetsartikelen. De derogatierappor-
tage betreft de afwijkingen van de verbodsbepalingen (derogaties) op soorten van Annex IV 

en V van de Habitatrichtlijn en van alle natuurlijk in Europa in het wild levende vogelsoorten. 
Voor de beantwoording van de beleidsvraag is de volgende informatie nodig: 

 Hoeveel individuen van welke planten- en diersoorten worden weggenomen en waar-
om; 

 De reden voor het verlenen van een ontheffing (inclusief welke alternatieven overwo-
gen zijn); 

 Hoeveel vaste rust- en verblijfplaatsen worden verstoord of vernietigd; 

 De impact op de populatie. 
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2.5.4 Monitoring 

Er is geen apart monitoringssysteem voor de derogatierapportage opgezet of nodig. De moni-
toring kan plaatsvinden via de verplichte monitoring (= registratie van aantal gedode of ver-
jaagde individuen van een soort) door de Faunabeheereenheden en de Wildbeheerseenheden 
(geregeld via de ontheffingen) van de uitvoering (het gebruik) van de verkregen onthef-
fingen. Daarbij nemen we aan dat met mitigerende en compenserende maatregelen de ver-

bodsbepaling niet wordt overtreden. Monitoring is wel nodig om te evalueren of de genomen 
mitigerende en compenserende maatregelen ook daadwerkelijk effectief zijn. 
 
Provincies leveren (nu nog!) alleen derogatiegegevens aan voor artikel 65, 67 en 68 (Scha-
debestrijding). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland levert de derogatiegegevens 
voor artikel 75 (voornamelijk Ruimtelijke ontwikkelingen, maar het gaat ook om onderzoek, 

herintroductie, natuurlijke ontwikkeling ed.). Bij decentralisatie van de nieuwe natuurbe-

schermingswet worden provincies ook bevoegd gezag voor derogaties van ruimtelijke ontwik-
kelingen. 
 

2.5.5 Data en informatie 

Gegevens over de verleende ontheffingen worden betrokken van RVO en de provincies. 
De provincies houden voor hun verleende ontheffingen een deel zelf de gegevens bij, voor 

een deel krijgen zij de informatie via de Faunabeheereenheden. Het gaat hierbij om de vol-
gende gegevens:  

 aantal ontheffingen; 
 aantallen individuen van een soort; 
 aantal rust en verblijfplaatsen in de ontheffingen (inclusief eieren, nesten etc); 
 aantal weggenomen individuen (eieren); 

 aantal verstoorde of vernielde rust- en verblijfplaatsen,  

 populatiegrootte van de soort; 
 afweging van alternatieve maatregelen 
 beoordeling impact op de populatie; 
 vangmethoden en locatie van de activiteiten.  

 
In de praktijk ontbreken vaak gegevens van provincies. Uit een analyse van WOt-IN (Sanders 

et al., in prep.; Marlies Sander, 2014)32 blijkt: 

- In de ontheffing is geen informatie over aantallen individuen e.d. waarvoor de ontheffing 
geldt, opgenomen.  

- De ontheffing bevat geen gegevens over aantallen die zijn weggenomen / rust- en ver-
blijfplaatsen die zijn verstoord, verslechterd of vernietigd e.d. Die gegevens worden door 
het bevoegd gezag niet opgevraagd bij de initiatiefnemers, als ze wel worden gevraagd 

staan ze in een niet-toegankelijk natuurrapport, of (voor schadebestrijding) is er vaak 
geen directe relatie met de ontheffingen bijv. vanwege verschil in periode (jachtseizoen = 

jaargrens).  

- In de ontheffing is soms geen informatie over de alternatievenafweging opgenomen. Het 

beoordelen moet lokaal gebeuren.  

- In de ontheffing wordt bijna nooit de impact op de populatie beoordeeld. Meestal wordt 

aangenomen dat bij het nemen van voldoende maatregelen de impact nihil is. Of de soort 
komt zo veelvuldig voor dat de impact ook nihil is. Analyse is ook minder geschikt voor 
ontheffingsniveau. Meestal staat hier 'None'. 

 
Er is een standaardformat (Excel tabel) waarin de gegevens dienen te worden aangeleverd 
aan WOt IN. Vaak worden de gegevens niet in dit format retour aangeleverd of zijn onvolledig 

of te laat. Het WOt IN team beoordeeld of de gegevens juist zijn. 
 
Vastleggen, traceerbaarheid, aanvullende eisen? Nog overleg met Marlies Sanders nodig! Is 
er een IMNA nodig? 

 
32 Bijlage bij Programma van Eisen Derogatierapportage (interne publicatie), nov 2014.  
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2.5.6 Analyse 

Voor een deel moet de impact op de populatie al in de ontheffing worden aangegeven. Echter 
dit gebeurd vrijwel nooit. Er zijn geen vaststaande methodes of criteria om de impactanalyse 
uit te voeren. De impactanalyse over het totaal van de ontheffingen in Nederland wordt door 
de EC uitgevoerd. 
 

2.5.7 Rapportage 

Alterra voert de gegevens in het EU-format HABIDES en stuurt ze (upload in EIONET), na 
goedkeuring door het Ministerie van EZ, naar de EC. De EC gebruikt de gegevens om de im-
pact van de derogaties op de staat van instandhouding te kunnen beoordelen. De HABIDES-

tool is ingewikkeld en sluit niet zo goed aan bij de praktijk van ontheffingsverlening.  
 

Het format staat vast. Er is geen sprake van een fysiek rapport, maar via een portal is het 
rapport in te zien. De guidelines zijn niet eenduidig en niet voldoende duidelijk om het rap-
portageformat eenduidig in te vullen. 

2.5.8 Proces 

De derogatierapportages zijn verplichte rapportage van de EC. De frequentie van de rappor-
tage is jaarlijks (VR) en tweejaarlijks (HR) en dient 9 maanden na het kalenderjaar waarin de 
derogaties verleend zijn te worden ingediend. De procesketenbeschrijving is in 2014 geactua-

liseerd33 onder begele3iding van GEODAN.  
Het proces van derogatieverzameling loopt niet goed. Het aanleveren van de data van met 
name de provincies verloopt bijzonder moeizaam en de provincies leveren de data vaak te 
laat aan. De EU geeft in haar overzichtsevaluaties aan dat Nederland te weinig informatie 

levert om de impact van de derogaties op de staat van instandhouding te kunnen beoordelen. 
De EU dreigt met het opzetten van nieuwe EU-pilots, gevolgd door infractieprocedures, als we 
niet aan de rapportageverplichting voldoen. De EU kan overgaan tot strafmaatregelen als een 

lidstaat in gebreke blijft. Het animo in Nederland om aan de rapportageverplichtingen te vol-
doen, is echter niet hoog mede omdat het belang van de rapportages niet wordt gedeeld. 
 
De redenen waarom het proces niet goed verloopt zijn: 

- Het belang van de derogatierapportage is niet duidelijk of wordt niet gedeeld. Goed invul-

len van de rapportage heeft daarom te weinig prioriteit gekregen. 

- EZ heeft aan de derogatierapportages weinig prioriteit toegekend. 

- Provincies leveren vaak te laat of helemaal geen informatie. 

- Provincies hebben soms een eigen format waarin ze de derogatie-informatie aanleveren. 
Dit leidt tot fouten en onvolledigheid in de informatie. 

- Provincies zijn afhankelijk van het tijdstip en de gegevens die de Fauna-beheereenheden 

leveren. 
 

Afspraken over rol en taakverdeling Rijk en provincies en het tijdspad zijn onvoldoende vaak 
herbevestigd. 
 
In 2014 is met een BO project (Sanders et al, 2014) 34dit proces geëvalueerd en getracht een 
beter proces te ontwerpen. Eén van de adviezen van de evaluatie is om in 2015 een ronde 
langs de provincies bij de afdelingen vergunningverlening langs te gaan en te komen tot af-
spraken. Er is een draaiboek opgesteld door Marlies Sanders van Alterra. Hierin staan ook 

aanbevelingen voor verbetering van het informatieproces. 

 
33 Activiteit onder begeleiding van BIJ12 en Geodan; gepubliceerd op portaal Natuur en Landschap 
34Draaiboek Derogatierapportages Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn en Bern Concenties Nut en noodzaak, evaluatie, handleiding en 
vooruitblik. In prep. Sanders M., M. Broekmeyer, René Henkes. 
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2.5.9 Vervolgacties voor het eindbeeld 

1. Zorgen voor meer betrokkenheid van de provincies bij de derogatierapportages 
2. Heldere procesafspraken maken mede op basis van het draaiboek 
3. Zorgen voor borging van de gegevenslevering in de gehele informatieketen (provincies, 

Faunabeheereenheden, Wildbeheereenheden) 
4. Zorgen voor borging levering gegevens voor ruimtelijke ontwikkelingen 
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2.6 PAS RAPPORTAGE (ONDERDEEL NATUUR) 

 

2.6.1 Juridisch kader 

Nationale wetgeving:  
Natuurbeschermingswet 1998. Deze wet zal opgaan in de Nieuwe Wet Natuurbescherming. 

 
De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS, zie ook: http://pas.natura2000.nl) is ontwikkeld 
om te zorgen dat stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden van soorten worden be-
schermd en ontwikkeld en tegelijkertijd economische ontwikkeling mogelijk blijft. Daartoe zijn 
in de gebiedsanalyses herstelmaatregelen vastgelegd.  

 

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen: 
 systeemgerichte maatregelen die het ecosysteem van het habitattype gezond moeten 

maken; 
 effect gerichte maatregelen die de natuurwaarden helpen in hun ‘uithoudingsver-

mogen’ en om de effecten van stikstofdepositie zoveel mogelijk te mitigeren. 
 
De PAS bestaat ten minste uit drie programma’s van elk 6 jaar. Het eerste programma aan-

pak stikstof treedt in werking in 2015. Na het tijdvak van dit programma volgt telkens op-
nieuw een programma voor een tijdvak van zes jaar.  
 
Voor het volgen van doelen uit het PAS programma is een PAS monitoringsplan (concept) 
opgesteld. Het huidige conceptmonitoringsplan heeft betrekking op het eerste programma en 
heeft een looptijd van 2015 – 2021. Omstreeks 2030 moet worden bezien of het continueren 
van een programmatische aanpak inclusief monitoring noodzakelijk is. 

2.6.2 Strategisch kader 

Binnen het PAS programma is als strategisch doel afgesproken dat verslechtering van natuur-
kwaliteit moet worden voorkomen en dat ten minste gestreefd wordt naar behoud van de 
aanwezige natuurkwaliteit zoals geformuleerd in de gebiedsanalyses (dit is de uitgangssitua-
tie en tevens de referentiewaarde). De strategische beleidsvragen die bij de PAS (onderdeel 
Natuur) zijn vastgesteld zijn: 

 
 Wat is de voortgang van de uitvoering van het PAS programma? 
 Wat zijn de effecten van de uitgevoerde herstelmaatregelen ten opzichte van de uit-

gangssituatie? 
 Hoe verhouden de oppervlakte en kwaliteit van de instandhoudingsdoelen in de Na-

tura 2000 gebieden die onder de PAS vallen zich ten opzichte van de uitgangssitua-

tie? 

 Zijn er overige bijzonderheden/ ontwikkelingen in het PAS gebied?  
 
Daarnaast (niet direct natuurinformatie) is er de vraag: Wat is voortgang van de uitvoering 
van de herstelmaatregelen ten opzichte van de uitgangssituatie? Ook dit valt buiten de scope 
van het project monitoring en informatievoorziening tbv de Natuurrapportages. Het PAS bu-
reau draagt hiervoor zorg. 
 

Het strategische kader is in het PAS-programma wettelijk vastgesteld. 

2.6.3 Beleidsinformatie 

Binnen het monitoringsplan PAS worden drie clusters onderscheiden: 
 Natuur: zicht geven en houden op de ontwikkeling van de stikstofgevoelige natuur in 

de gebieden die onderdeel uitmaken van het PAS programma, met oog op de in-
standhoudingsdoelstellingen en op de voortgang en effectiviteit van de uitvoering van 

herstelmaatregelen; 
 Stikstof: zicht geven en houden op de ontwikkeling van de stikstof emissies (lande-

lijk), –stikstofdeposities (landelijk en in alle Natura 2000-gebieden, inclusief progno-

http://pas.natura2000.nl/
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ses voor vastgestelde jaren) en op de voortgang van de uitvoering van bronmaatre-
gelen; 

 Depositie- en ontwikkelingsruimte: zicht geven en houden op de beschikbare en 
uitgegeven hoeveelheid depositie- en ontwikkelingsruimte. De Stikstof en depositie- 
en ontwikkelingsruimte worden gevolgd en bepaald middels het instrument AERIUS 
(www.aerius.nl)  

 
Voor het project monitoring en informatievoorziening ten behoeve van de Natuurrapportages 
ligt de focus op Natuur. De informatie over stikstof en ontwikkelingsruimte vallen buiten de 
scope van het project Monitoring en informatievoorziening Natuurrapportages.  
 

2.6.4 Monitoring 

In de natuurinformatie van het programma zijn de volgende vier typen informatiestromen 
onderscheiden: 

 Natuurkwaliteit 
 Herstelmaatregelen PAS  
 Aanvullende monitoring en onderzoek 
 Systeem informatie 

 

Informatiestromen voor evaluatie natuur (uit PAS-monitoringsplan: tabel 4.1). 

 
TYPE INFORMATIE FREQUENTIE IN-

FORMATIE 
GEGE-
VENS/INFORMATI
E 
basis van informa-
tie 

FREQUENTIE GE-
GEVENS 

Natuurkwaliteit Stikstofgevoelige 
Habitattypen, are-
aal en kwaliteit 

Eens / 6 jaar Vegetatiekartering Eens /6-12 jaar35 

Abiotische factoren Eens / 6 jaar 

Typische soorten Eens / 6 jaar 

Structuurkenmer-
ken 

Eens / 6 jaar 

stikstofgevoelige 
Leefgebieden van 
soorten, areaal en 
kwaliteit 

Eens / 6 jaar Habitattype Eens / 6 jaar36 

Soortversprei-
dingskaart 

Eens / 6 jaar 

Diverse ruimtelijke 
informatie 

Eens / 6 jaar 

 Jaarlijks  Veldbezoek Jaarlijks 

Herstelmaatrege-
len en herstelpro-
ces  

Voortgang uitvoe-
ring herstelmaat-
regelen 

Jaarlijks Voortgangsinfor-
matie herstelmaat-
regelen 

Jaarlijks 

 Herstelproces en 
effecten herstel-
maatregelen 

Uiteenlopend Procesindicatoren Afhankelijk van 
uitvoering her-
stelmaatregelen en 
responstijd 

Aanvullende moni-
toring en onder-
zoek 

Aanvullende moni-
toring en onder-
zoek 

Uiteenlopend Aanvullende moni-
toring en onder-
zoek 

Conform gebieds-
analyse 

Systeem informa-
tie 

Monitoring van de 
monitoring / 
voortgang uitvoe-
ring 

Jaarlijks Voortgangsinfor-
matie monito-
ringsmaatregelen 

Jaarlijks 

 

Bovenstaande informatie wordt verkregen via verschillende manieren van monitoring. Hierbij 
wordt gewerkt conform de “Werkwijze monitoring en boordeling Natuurnetwerk en Natura 
2000/ PAS”. Deze monitoring wordt aangevuld met gebiedsspecifieke monitoring. 
 
Met de frequentie van de Natura 2000 beheerplannen is de basisfrequentie voor nieuwe in-

formatie: eens in de 6 jaar (vegetatiekartering eens in de twaalf jaar). Uitgangspunt bij de 

natuurmonitoring is dat jaarlijks een zesde van de gebieden wordt gemonitord: dus niet alle-

 
35 Eens per twaalf jaar is de basisafspraak binnen het Natuurpact. Er komt voor de PAS een uitwerking voor welke habitattypen de 

karteringsfrequentie naar 1x per zes jaar zal worden gebracht. Zie ook paragraaf 4.4  
36 Eens per zes jaar een nieuwe habitattypekaart. Voor vegetatiekartering, een van de onderleggers, geldt; zie eerder in de tabel 

http://www.aerius.nl/
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maal gelijktijdig. Dat betekent onder meer dat kaarten niet altijd aansluiten bij de jaarlijkse 
rapportages. Deze vorm is nodig om aan te sluiten op reeds bestaande ritmiek (van rappor-
tagemomenten van andere beleidsdossiers (bijvoorbeeld KRW), uitvoerbaarheid, beheers-
baarheid (organisatie) en kosten. Mede daarom is ook gekozen om een jaarlijks veldbezoek 
aan de monitoring toe te voegen en tevens veel aandacht te besteden aan uitvoering en ef-
fecten van de maatregelen. 

 
Habitattype en kwaliteit: 
Alle natuurgebieden van Nederland die onder het Natuurpact (voortouwnemer provincie) val-
len en alle overige N2000-gebieden (doorgaans RWS als Defensie en sluiten bij uitvoering en 
systematiek aan middels afspraken rond de Werkwijze37), worden eens in de 12 jaar volledig 
gekarteerd in het kader van de natuurmonitoring. Daarmee is het grootste deel van het Na-

tuurNetwerk Nederland en de Natura 2000 gebieden gedekt. De natuurmonitoring levert eens 
in de zes jaar een beoordeling van de natuurkwaliteit voor de PAS en eens per zes jaar wordt 

er een nieuwe habitatkaart opgeleverd met inzicht in habitattypen, omvang en kwaliteit, ten 
behoeve van de evaluatie van de PAS (en de voorbereiding van een vervolg PAS). In de uit-
werking van de monitoring voor de PAS wordt gebiedsgericht bepaald welke frequentie van 
vegetatiekartering nodig en zinvol is om in de informatiebehoefte voor de update van de ha-
bitattypekaart te voorzien mede in relatie tot de overige onderliggende informatie. Uitwerking 

daarvan staat in het betreffende Methodiekdocument waarin een richtlijn voor de gebiedsspe-
cifieke vegetatiekartering is/wordt opgenomen. 
 
Vegetatiekarteringen van aquatische habitattypen moeten worden afgestemd met de infor-
matie die wordt verzameld ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water (KRW), maar zoals in de 
volgende paragraaf wordt beschreven is geconstateerd dat de afstemming van KRW-doelen 
en beheer- en habitattypen momenteel nog onvoldoende is.  

 
Voor het verkrijgen van abiotische gegevens wordt in de basis gebruik gemaakt van de moni-
toring in het kader van Nationaal Natuurnetwerk, afgestemd op de eisen van Natura 2000. Er 

zijn meerdere methoden beschikbaar: 
1. Directe metingen van grondwaterstanden en kwaliteitsparameters (o.a. zuurgraad, 

vochttoestand, voedselrijkdom) op steekproefpunten; 

2. Interpretatie van vegetatiekarteringen met behulp van het modelsysteem Iteratio. 
3. Modelberekeningen 

Per geval kan bekeken worden welke combinatie van methode(n) het beste antwoord geven 
op de vraag. Iteratio is aan de provincies beschikbaar gesteld. Er loopt daarnaast een project 
onder begeleiding van BIJ12 om te kijken naar de doorontwikkeling van abiotische reken-
tools. Op dit moment blijkt een aantal provincies onvoldoende de meting van abiotische fac-
toren in het monitoringsplan te hebben geborgd. TBO’s hebben aangegeven zorgen te hebben 

over de hydrologische monitoring ten behoeve van de beleidsvragen en ten behoeve van de 
ijking van modelsystemen. Het knelpunt is tijdens het PCO van 9 april 2015 onder de aan-
dacht gebracht bij de provincies. 
 
In het kader van de Natuurnetwerk-monitoring worden zogenoemde ‘kwalificerende soorten’ 

gekarteerd en zijn richtlijnen opgenomen wat betreft de ‘typische soorten’. In het kader van 
de Natuurnetwerk-monitoring zijn richtlijnen opgenomen wat betreft de ‘typische soorten’. 

Tenminste eens in de 6 jaar is nieuwe informatie beschikbaar van voldoende dichtheid en 
frequentie om areaal en kwaliteit van habitattypen te kunnen beoordelen. 
 
De meeste gegevens voor de overige kenmerken van goede structuur en functie kunnen wor-
den ontleend aan bestaande databases of GIS-bestanden (bijvoorbeeld AHN, luchtfoto, DINO-
loket, Bodemkaarten, Remote sensing etc.). Aanvullende veldwaarnemingen zullen moeten 

worden verkregen via de kartering van het NatuurNetwerk Nederland. Tenminste eens in de 6 
jaar is nieuwe informatie beschikbaar van voldoende dichtheid en frequentie om areaal en 
kwaliteit van habitattypen te kunnen beoordelen. 
 
Leefgebieden:  
Het idee voor monitoring voor de leefgebieden is dat op basis van kansenkaarten leefgebie-
den kunnen worden vastgesteld. Met behulp van Aerius kan worden vastgesteld of het om 

gebieden met een stikstofprobleem gaat. De kansenkaarten worden gemaakt met behulp van 

 
37 Aanvullende afspraken zijn neergelegd in de zogenaamde “Koepelnotitie” dd 14042015. Defensie en RWS willen dit na inhoude-

lijke beoordeling (en instemming) in het PCO vervolgens bestuurlijke overeenstemming met de Provincies te krijgen.  Hiermee 
worden wat hen betreft de procesafspraken gebonden. 
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de Sovon database en de NDFF. Hierbij zijn wel problemen geconstateerd dat de vegetatie-
karteringen die nodig zijn voor de modelanalyse, niet beschikbaar zijn. 
 
Daarnaast geldt dat er ook een eis is ten aanzien van monitoring van populatiegrootte binnen 
het leefgebied. Hiervoor zijn nog geen afspraken gemaakt hoe dit te monitoren. Er moet ook 
een rapportage zijn over het gevonden aantal individuen of (broed)paren. Het is uiteraard 

mogelijk dat deze aantallen fluctueren door oorzaken die gelegen zijn buiten het Natura 2000 
gebied. De beoordeling hiervan vindt echter plaats in samenhang met de beoordeling over de 
omvang en kwaliteit van het leefgebied. Ook hiervoor zijn nog geen monitoringsafspraken 
gemaakt. 
 
Voortgang herstelmaatregelen 

Het monitoren van de voortgang van de uitvoering van de herstelmaatregelen valt buiten het 
bestek van dit project en wordt geregeld via het PAS bureau zelf.  

 
Procesindicatoren  
De Procesindicatoren worden gemonitord via een maatwerk programma onder coördinatie 
van de provincies. De monitoringsmethodiek wordt op dit moment ontwikkeld in samenwer-
king met Alterra (Nina Smit). De verwachting is dat dit eind mei 2015 gereed komt. 

 
Veldbezoek 
Voor het vinger aan de pols houden van de algemene ontwikkeling van het gebied worden 
jaarlijks veldbezoeken gedaan volgens een standaard methodiek (en format). Op dit moment 
is de methodiek in concept gereed en zullen binnenkort pilots worden gestart. Het ontwikke-
len van de methodiek vindt plaats door de Provinciale Coördinatoren Monitoring in samen-
werking met RWS onder begeleiding van Mira Heesakkers, provincie Noord Holland.  

 
Overige benodigde monitoring en onderzoek valt buiten het bestek van dit project.  

2.6.5 Data en informatie 

Vegetatie-opnamen en vegetatietypen 
De indeling in categorieën voor vegetatietypen is afkomstig uit twee bronnen, die dan ook 
moeten worden geraadpleegd om de inhoud van een vegetatietype te kunnen begrijpen:  

1. De Vegetatie van Nederland (Schaminée e.a., 1995-1999)  
2. de Catalogus Vegetatietypen van Staatsbosbeheer38.   
 
Op dit moment loopt een verkennend onderzoek naar de integratie van deze standaard typo-
logieën, onder begeleiding van Dick Bal, EZ. Na de integratie wordt desbetreffende typologie 
als de standaard voor de habitattypen (en beheertypen) aangewezen en dient er een beheer-
der van deze typologie te worden aangewezen. 

 
Vegetatie-opnamen kunnen worden geregistreerd in TURBOVEG, een applicatie van Alterra. 

Daaruit worden momenteel de vegetatie-opnamen opgeslagen in de Landelijke Vegetatie 
Databank (LVD) (Hennekens et al., 2015)39. De LVD is in beheer bij Alterra en hierin worden 
alle gegevens van een opname opgeslagen: de gegevens uit de “opnamekop” (nummer, 
georef., beschrijving, etc) en de soortenlijst + de bedekkingsgraad. De NDFF neemt alleen de 
basisinformatie uit de ‘opnamekop” over en soorten en hun bedekkingsgraad. De gegevens 

gaan ook vanuit Turboveg naar de NDFF. Voor de HR-rapportage uit 2013 is vooral de LVD 
gebruikt in combinatie met de habitattypenkaarten 
 
Een centrale opslagfaciliteit voor vegetatietypen, vegetatiekaarten, structuurgegevens en 
structuurkaarten ontbreekt nog. In 2013 heeft GEODAN in opdracht van IPO Vitaal Platteland 
een informatie analyse uitgevoerd als voorbereiding op een vegetatiedatabank40. Afgelopen 

half jaar is onder begeleiding van BIJ12 met de stakeholders nader geïnventariseerd wat de 
benodigde eisen voor het verkrijgen en opslaan van goede vegetatie-opnamen, structuurop-
namen, vegetatietypen, vegetatiekaarten, structuurgegevens en structuurkaarten. De resul-
taten van de informatie analyse en de workshops zijn gebruikt als basis voor de business 

 
38 http://www.synbiosys.alterra.nl/sbbcatalogus/ 
39 Landelijke Vegetatie Databank, 2014 Hennekens et al. 
40 Informatie analyse Vegetatiekaartenbank en habitattypenkaartenbank, Geodan 2014. Poll, P. van de 

http://www.synbiosys.alterra.nl/sbbcatalogus/
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case Vegetatie- en structuurkaartenbank door Vellekoop en Meesters. Het eindrapport is in 
opgeleverd en geaccordeerd. 
 
Habitattypen: 
Vegetatiekarteringen leveren verschillende vormen van data: 

 Informatie over vegetatietypen, hun locatie, omvang en inhoud (zie vorige para-

graaf). 
 Afgeleid hiervan abiotische factoren dmv modellering via Iteratio (SBB) of via directe 

metingen (peilbuizen) 
 Ook worden gegevens van het voorkomen van typische soorten hieraan ontleend, 
 Gegevens over structuur en functie. Deze worden deels ook worden verkregen dmv 

digitale bronnen zoals luchtfoto’s. 

 
De informatie over soorten kan worden opgeslagen in de NDFF. Op dit moment zijn er nog 

problemen in de aansluiting tussen de portal van terreinbeherende organisaties en die van de 
NDFF. Er loopt momenteel een apart project41 onder begeleiding van BIJ12 om deze data-
communicatie beter te laten verlopen. De planning is dat eind 2015 deze problemen opgelost 
zijn. Verder moeten sommige organisaties (bijv provincies) nog een conversieslag maken om 
hun dataset geschikt te maken om in de NDFF te kunnen laden. Dit probleem is bijna opge-

lost. 
 
Opslagfaciliteit voor informatie over vegetatietypen, vegetatiekaarten, structuurgegevens en 
structuurkaarten ontbreekt nog. Er is een business case42 uitgevoerd in opdracht van BIJ12 
door Vellekoop en Meesters om te kijken wat de beste oplossing is voor het organiseren van 
deze opslagfaciliteit. Vellekoop en Meesters heeft medio maart de businesscase opgeleverd en 
er wordt gewerkt aan het vervolgtraject.  

 
Er is nog geen definitieve opslagfaciliteit voor de habitattypenkaarten. Op dit moment worden 
de habitattypekaarten in Aerius opgeslagen.  

 
De abiotische gegevens kunnen worden gehaald uit DINO (indien het gaat over hydrologisch 
meetnet).  

 
Er is geen nog geen IMNA voor habitattypes en kwaliteit ervan (en van leefgebieden). Dit 
moet nog worden ontwikkeld. 
 
Leefgebieden 
Er is geen opslagfaciliteit voor leefgebiedenkaarten. 
 

Procesindicatoren  
Er is nog geen opslagfaciliteit voor de gegevens van de Procesindicatoren. 
 
Veldbezoek 
Er is nog geen opslagfaciliteit voor de gegevens van het Veldbezoek. 

2.6.6 Analyse 

Habitattypen: 

Er is nog geen vastgestelde methode voor het bepalen van de kwaliteit van habitattypen. Tot 
op heden is er vooral gewerkt met behulp van expert judgement. In de “Werkwijze Monito-
ring en Beoordeling Natuurnetwerk en Natura 2000/ PAS” zijn wel de onderdelen waarop de 
kwaliteitsbepaling plaatsvindt benoemd. Echter de wijze van vaststelling van het eindoordeel 
is niet geregeld. Onder begeleiding van BIJ12 wordt een project gestart om te komen tot een 
vastgestelde methodiek. 

 
Leefgebieden:  
Er is geen methode voor het vaststellen van ligging en omvang van leefgebieden en het be-
palen van de kwaliteit ervan. Er loopt op dit moment een onderzoek onder begeleiding van 

Provincie Gelderland (Wolff et al) en Sovon om op basis van Kansenkaarten zowel de ligging, 
de omvang van leefgebieden van alle VHR-soorten te kunnen vaststellen. Naar verwachting is 

 
41 Project mapping CMSi van de TBO’s en API 2.0 NDFF onder begeleiding van BIJ12. 
42 Businesscase Vegetatiekaartendatabank 2015 Vellekoop en Meester 
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deze methode eind mei 2015 gereed. Verspreidingsgegevens tbv modellering Kansenkaarten 
worden ontleend aan de NDFF.  
 
Ten aanzien van de bepaling van de kwaliteit van het leefgebied is een database van RJ. 
Bijlsma (Alterra 2014) ontwikkeld. Momenteel wordt onderzocht hoe deze ingezet kan worden 
bij de door Sovon ontwikkelde Kansenkaarten. 

 
Het bepalen van de invloed van N-depositie op een soort te vindt plaats dmv. leefgebiedkaar-
ten. Vervolgens kan worden geanalyseerd welke habitattypen of aanvullend geformuleerde 
“PAS-Leefgebiedtypen”43 in dat leefgebied voorkomen. Met AERIUS kan dan worden vastge-
steld of er een stikstofprobleem is. Een groot deel van de herstelstrategieën voor habitatty-
pen is tevens bedoeld als herstelstrategie voor het leefgebied van soorten van de Vogel- en 

Habitatrichtlijn.  
 

Procesindicatoren: 
Het methodiek wordt op dit moment ontwikkeld door Alterra (Smit et al, in prep) onder bege-
leiding van BIJ12. Eind mei 2015 moet dit BO-project gereed zijn. Daarna moet de methodiek 
vastgesteld worden door de regiegroep PAS. 
 

Veldbezoek 
Er is nog geen analysemethode voor de gegevens van het Veldbezoek. Het referentiekader 
voor het veldbezoek zijn de gebiedsanalyses. 
 
Overig: 
Algemeen geldt dat het referentiekader om te beoordelen dat er geen achteruitgang van de 
natuurkwaliteit plaats vindt ten opzichte van de nul-situaties zoals beschreven in de gebieds-

analysen. 
 
Algemeen is aangegeven dat de interpretatie van de “Werkwijze Monitoring en Beoordeling 

Natuurnetwerk en Natura 2000/ PAS” te veel ruimte open laat. Een verbeterslag van de 
werkwijze is nodig. 

2.6.7 Rapportage 

De partners van het PAS programma zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor dit systeem van 
monitoring, rapportage en bijsturing. Het interbestuurlijke PAS-bureau (ondergebracht bij 
BIJ12) coördineert de rapportagecyclus, stelt de jaarlijkse monitorings- en bijsturingsrappor-
tage op, signaleert ontwikkelingen die relevant zijn voor de uitvoering van het programma en 
ondersteunt bij het opstellen van adviezen over monitoring en bijsturing. Voor een totaal-
overzicht voor de gehele PAS-monitoring zie het schema hieronder. 
 

Monitoringsrapportages PAS op hoofdlijnen (uit PAS-monitoringsplan: tabel 1.1). 
 
Rapportage Doel Inhoud 

Gebiedsrapportages 
natuur 
[jaarlijks] 

Rapportage van de ontwikkeling van de 
stikstofgevoelige habitattypen en leefgebie-
den van soorten en van de voortgang van de 
uitvoering van de herstelmaatregelen 

Presentatie van stand van zaken (ontwikkeling 
van) natuur en uitvoering herstelmaatregelen 

op gebiedsniveau. 

Landelijke Monito-
ringsrapportage natuur 

 
[jaarlijks] 

Rapportage van voortgang en evaluatie in het 
cluster natuur, gericht op verantwoording van 
het programma landelijk/generiek 

Presentatie van beschikbare monitoringsin-
formatie natuur – samenvatting/overzicht alle 

gebieden en landelijk beeld. 

Aanvullend in 3e jaar: tussentijdse evaluatie 

(generieke) evaluatie. 

Monitorings-
rapportage stikstof 

 
[jaarlijks] 

Rapportage van de voortgang in het cluster 
stikstof en depositie- en ontwikkelingsruimte, 
gericht op verantwoording van het program-
ma. 

Gebiedsniveau en landelijk 
Presentatie van beschikbare monitoringsin-

formatie mbt emissie en depositie. 
Presentatie van beschikbare monitoringsin-
formatie mbt depositie- en ontwikkelings-

ruimte. 

 
43

Waar de stikstofgevoelige leefgebieden van Habitat- en Vogelrichtlijnsoorten (deels) niet samenvallen met habitattypen, zijn 

aanvullend op de habitattypen, 14 herstelstrategieën voor zogenaamde “extra leefgebieden van soorten” gedefinieerd. Dit zijn 
beschrijvingen van de gebieden waar de soorten voorkomen, op basis van vegetaties uit de natuurdoeltypen. (Zie 
http://pas.natura2000.nl/pages/herstelstrategieen-deel_ii.aspx)  

http://pas.natura2000.nl/pages/herstelstrategieen-deel_ii.aspx
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Aanvullend in vaststellingsjaar van het pro-
gramma: presentatie van referentie-

informatie in de nulrapportage. 

Aanvullend in 3e jaar -Tussentijdse evaluatie. 

Integrale rapportage 
(landelijk) 

 
[jaarlijks] 

Integrale rapportage van de voortgang en 
evaluatie in de monitoringstrajecten stikstof, 
depositie- en ontwikkelingsruimte en natuur, 
gericht op verantwoording van het program-
ma. 

Jaarlijks: 
• Samenvatting uit Monitoringsrapportage 

stikstof en Monitoringsrapportage na-
tuur. 

• Integrale weergave van en samenhang 
tussen de monitoringsonderdelen en 
eventuele signalen over afwijkingen van 
de verwachte ontwikkelingen.  

• Ontwikkelingen op het gebied van ken-
nisontwikkeling en uitvoeringsaspecten 
(functioneren programma). 

Aanvullend in 3e en 6e jaar: 
• Evaluatie van het Programma 

Evaluatie gebiedsana-
lyses (integraal, ge-
biedsniveau) 

 
[in 6e jaar] 

 

Integrale gebiedsgerichte evaluatie van de 
gebiedsanalyses, in het 6e programmajaar. 

Integrale evaluatie van de gebiedsanalyses 

 
De rapportagecyclus van de PAS is jaarlijks met uitzondering van de evaluatie. Omdat Na-

tuurherstel langzaam reageert op de herstelmaatregelen zijn binnen de eerste helft van het 
tijdvak (eerste 3 jaar) van het programma dan ook maar beperkt valide tussentijdse natuur-
gegevens te verzamelen op basis waarvan ecologische veranderingen als gevolg van dit pro-
gramma kunnen worden gesignaleerd en geëvalueerd. 
 
Er zijn nog géén dummy rapportage voor de PAS opgesteld. Wel is er in het conceptmonito-

ringsplan PAS (versie 28042015) een overzicht gemaakt van de inhoud van de rapportages: 

 
(uit PAS-monitoringsplan: tabel 2.1). 

Rapportage Doel Inhoud 

Gebiedsrapportages 
natuur 
 
[jaarlijks] 

Rapportage van de 
ontwikkeling van de 
stikstofgevoelige 
habitattypen en 
leefgebieden van 
soorten en van de 
voortgang van de 
uitvoering van de 
herstelmaatregelen. 

Presentatie van stand van zaken (ontwikkeling van) natuur en uitvoering 
herstelmaatregelen op gebiedsniveau, waaronder: 

 Geactualiseerde informatie over omvang en kwaliteit van de 
stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden van soorten 
(eenmalig per tijdvak, zodra beschikbaar). 

 Inzicht in de voortgang van de voorbereiding en uitvoering 
van (gewijzigde) herstelmaatregelen. 

 De procesindicatoren (zodra relevant) en de informatie op 
basis van de indicatoren. 

 Verslag van jaarlijks veldbezoek (indicatie van de ontwikke-
ling van de stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden 
van soorten). 

 Inzichten uit het voortgangsoverleg over de ontwikkeling van 
natuurkwaliteit en uitvoering en effecten van herstelmaatre-
gelen tussen voortouwnemers/ bevoegd gezag en uitvoe-
rende organisaties/terreinbeheerders. 

 Aanvullende monitoring en onderzoek zoals beschreven in 
de gebiedsanalyses (inhoudelijke resultaten uit aanvullende 
monitoring en onderzoek, wanneer relevant). 

 Ervaringen met / evaluatie van de monitoringssystematiek, 
ten behoeve van eventuele verbeteringen. 

 Samenvatting van relevante signalen over bovenstaande on-
derdelen. 
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Landelijke monito-
ringsrapportage natuur 
  
[jaarlijks] 

Rapportage van 
voortgang en evalu-
atie in het cluster 
natuur, gericht op 
verantwoording van 
het programma 
landelijk/generiek 

Presentatie van beschikbare monitoringsinformatie – overzicht alle 
gebieden en een landelijk beeld, waaronder: 

 Samenvatting van de gebiedsrapportages 

 Inzicht in de ontwikkeling van stikstofgevoelige habitattypen 
en leefgebieden van soorten. 

 Inzicht in de voortgang van de uitvoering (en prognoses van) 
herstelmaatregelen en inzicht in de effecten. 

 Inzicht in de uitgevoerde monitoring 

 Ervaringen met/ evaluatie van de monitoringssystematiek. 

 Beschouwing van de relevante signalen uit de gebiedsrap-
portages. 

Aanvullend in 3e jaar: tussentijdse (generieke) evaluatie van: 

 de voortgang en prognoses van uitvoering en gereedkomen 
van herstelmaatregelen. 

 het herstelproces in de gebieden, op basis van beschikbare 
monitoringsinformatie. 

 (de trend van) natuurkwaliteit in de gebieden. 

 de voortgang van het monitoringsproces. 
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Monitoringsrapportage 
stikstof 
  
[jaarlijks] 

RIVM Rapportage 
van de voortgang in 
het cluster stikstof 
en depositie- en 
ontwikkelingsruimte, 
gericht op verant-
woording van het 
programma. 

Gebiedsniveau en landelijk 
  
Presentatie van beschikbare monitoringsinformatie mbt emissie en 
depositie, waaronder: 

 Inzicht in depositie in referentiejaar (2014), gepasseerde jaar 
(t-1). Aangepaste prognose van depositie in zichtjaren 2020 
en 2030 [Gebied; Provinciaal; Landelijk]. 

 Inzicht in emissie in het referentiejaar (2014), van het gepas-
seerde jaar (t-1). Aangepaste prognose van emissie in zicht-
jaren 2020 en 2030 [Landelijk]. 

 Verklaring oorzaak verschillen in emissies ten opzichte van 
eerdere Monitoringsronden voor referentiejaar, gepasseerd 
jaar en zichtjaren 2020 en 2030 [Landelijk]. 

 Verklaring oorzaak verschillen in deposities ten opzichte van 
voorafgaande Monitoringsronden voor het referentiejaar, 
gepasseerd jaar en zichtjaren 2020 en 2030 [Gebied; Provin-
ciaal; Landelijk]. 

 Vergelijking gemeten en berekende gelijking trend in stik-
stofemissie en -depositie [Gebied; landelijk]. 

 Voortgang in de uitvoering en effectiviteit de generieke 
brongerichte maatregelen landbouw. 

 Evaluatie monitoringssystematiek. 

 Samenvatting van relevante signalen over bovenstaande on-
derdelen 

  
Presentatie van beschikbare monitoringsinformatie mbt depositie- en 
ontwikkelingsruimte, waaronder: 

 Overzicht van de verleende vergunningen en andere toe-
stemmingsbesluiten [per segment, per bevoegd gezag, per 
sector]. 

 Overzicht van beschikbare en toegekende hoeveelheid ont-
wikkelingsruimte [per segment, per bevoegd gezag, per sec-
tor]. 

 Overzicht van de ingediende meldingen voor de grenswaarde 
reservering [per bevoegd gezag, per sector]. 

 Overzicht van beschikbare en toegekende hoeveelheid depo-
sitieruimte voor onder de grenswaarde reserveringen [per 
bevoegd gezag, per sector]. 

  
Aanvullend in vaststellingsjaar van het programma: presentatie van 
referentie informatie in de nulrapportage waaronder: 

 Presentatie van de stikstof ontwikkeling in emissie en depo-
sitie ten tijde van de vaststelling van het programma. 

 De beschikbare depositieruimte en de beschikbare en gere-
serveerde ontwikkelingsruimte wordt gepresenteerd ten 
tijde van de vaststelling van het programma [landelijk]. 

 Analyse van de kwaliteit en de volledigheid van de invoerge-
gevens. Het gaat hier zowel om de generieke invoergegevens 
[in AERIUS Monitor] als om de lokale invoergegevens [seg-
ment 1 in AERIUS Register]. 

 De verificatie van de gehanteerde rekenwijze. 
Aanvullend in 3e jaar -Tussentijdse evaluatie: 

 Toets aan uitgangspunt met betrekking tot de toedeling van 
depositie- en ontwikkelingsruimte in het eerste tijdvak van 
dit programma met een doorkijk naar de eerste helft van het 
tweede tijdvak [per segment, per tijdsblok, per sector]. 
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Integrale rapportage 
(landelijk) 
  
[jaarlijks]  

Integrale rapportage 
van de voortgang en 
evaluatie in de mo-
nitoringstrajecten 
stikstof, depositie- 
en ontwikkelings-
ruimte en natuur, 
gericht op verant-
woording van het 
programma. 

Jaarlijks: 

 Samenvatting uit Monitoringsrapportage natuur. 

 Samenvatting uit Monitoringsrapportage stikstof. 

 Integrale weergave van en samenhang tussen de monito-
ringsonderdelen natuur en stikstof 

 Eventuele signalen over afwijkingen van de verwachte ont-
wikkelingen. 

 Ontwikkelingen op het gebied van kennisontwikkeling. 

 Ontwikkelingen op het gebied van uitvoeringsaspecten 
(functioneren programma). 

Aanvullend in 3e en 6e jaar: 

 Evaluatie van het programma, waarbij alle relevante gege-
vens die in het kader van het programma verzameld zijn, 
worden betrokken. 

Evaluatie gebiedsana-
lyses (integraal, ge-
biedsniveau) 
  
[in 6e jaar]  

Integrale gebiedsge-
richte evaluatie van 
de gebiedsanalyses, 
in het 6e program-
majaar. 

Integrale evaluatie van de gebiedsanalyses, op basis van 

 omvang en kwaliteit stikstofgevoelige habitattypen en leef-
gebieden van soorten (op basis van gegevens die zijn verza-
meld in het kader van de 6-jarige cyclus). 

 procesindicatoren. 

 Herstelmaatregelen. 

 resultaten aanvullende monitoring en onderzoek 

 Presentatie van stikstof emissies en -depositie en gebruik 
van beschikbare depositie- en ontwikkelingsruimte. 

 

2.6.8 Proces 

Na overleg met de Landsadvocaat de opzet van het PAS-monitoringsplan aangepast ten be-

hoeve van een specificatie van de. rollen en verantwoordelijkheden. In het concept PAS-

monitoringsplan is het proces waarin de focus op de rapportagemomenten ligt, weergegeven.  
 
PM (30042015) tijdlijn is nog een bespreekpunt in de Stuurgroep. Bespreekpunt 
betreft moment van beschikbaarheid gegevens (AERIUS) en rapportage binnen het 
jaar, niet activiteiten/proces als zodanig. Tijdlijn document nog onder discussie. 
 

 Verzamelen/levering/vaststellen data stikstof t/m 1 juni 

 Verzamelen natuurdata  jaarrond 
 Levering natuurdata tbv analyse en rapportage april  
 Levering natuurdata aan AERIUS  (uiterlijk) 15 mei 
 Analyses en berekeningen stikstofdepositie juni - augustus  
 Opstellen gebiedsrapportages natuur  t/m juni  
 Nieuwe AERIUS Monitor (achter inlog) 1 september 
 (nieuwe versie AERIUS rekenhart, 1 juli) 
  
 Opstellen monitoringsrapportage stikstof  augustus - oktober 
 Opstellen landelijke monitoringsrapportage natuur juli - oktober 
 (interbestuurlijke) bespreking conceptrapportages  vanaf september 
 (interbestuurlijke) bespreking duiding vanaf september 
 Concept Monitoringsrapportage Stikstof en Natuur 15 oktober 
 Opstellen (Concept) integrale monitoringsrapportage tot 1 december 
 Aanbiedingsbrief 1 december 
 
 Regiegroep - Bespreking rapportages, incl aanbiedingsbrief: december 
 Openbaarmaking rapportages en AERIUS Monitor x vanaf december 

 
Overigens zal er gedurende het hele jaar overleg plaats vinden om informatie uit te wisselen, 
inzichten te delen en afstemming tussen partijen te bevorderen. Dat zal voor een deel zijn 
opgehangen aan de PAS-monitorings- en rapportagecyclus, maar ook buiten dat tijdpad zal 

overleg zinvol en nodig zijn. 
 

Er is voorzien in één jaarlijks aanleveringsmoment/-periode (sluiting loket) voor gegevens. 
Aandachtspunt is dat er een relatief lange periode volgt voor het vrijkomen van het jaarlijks 
monitoringsrapport.  
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De activiteiten in de tijd van de monitoringscyclus, tussen partijen, zijn verder vastgelegd in 
uitvoeringsdocument/draaiboek en gegevensleveringsprotocollen (met afspraken over aanle-
veringsmomenten, verwerking van monitoringsinformatie, opleveren rapportages, traject van 
besluitvorming en vaststelling definitieve rapportages). 
 
Besluitvorming over bijsturing van het programma is een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

van de bij het programma betrokken bestuursorganen. In de meeste gevallen ligt de be-
voegdheid van het te nemen besluit bij de Minister van Economische Zaken en Minister van 
Infrastructuur en Milieu gezamenlijk, in bepaalde gevallen in overeenstemming met de be-
stuursorganen die voor de in het programma opgenomen Natura 2000 gebieden de beheer-
plannen vaststellen of mede vaststellen. Besluitvorming over bijsturing op gebiedsniveau kan 
in bepaalde gevallen plaatsvinden op het niveau van het verantwoordelijke bestuursorgaan. 

 

2.6.9 Vervolgacties voor het eindbeeld 

1. Vaststellen monitoringsplan PAS 
2. Ontwikkelen en vaststellen methodiek voor veldbezoek 
3. Doorontwikkelen en vaststellen methodiek Procesindicatoren 
4. Door ontwikkelen werkwijze monitoring en beoordeling NNN en Natura2000/ PAS 
5. Vaststellen dynamische vegetatietypes waarvoor 6 jaarlijkse kartering nodig is. 

6. Leefgebieden methode ontwikkelen en vaststellen (definitie leefgebieden, het kunnen 
vaststellen ligging, omvang én de kwaliteit ervan). 

7. Ontwerp van een samenhangende monitoringssystematiek (integratie van NEM en Werk-
wijze monitoring NNN en Natura2000/PAS); hierbij meenemen witte vlekken, maar ook 
de monitoringsfrequentie; 

8. Borgen van monitoren van rode lijstsoorten. 
9. Methode ontwikkelen en vaststellen voor de beoordeling van de kwaliteit van habitats. 

10. Inventariseren problematiek hydrologisch meetnet. 
11. Informatievoorzieningen realiseren voor informatie over: vegetatietypen, vegetatiekaar-

ten, structuurgegevens, structuurkaarten en habitattypenkaarten en leefgebieden. 
12. Verkennen van de integratie van de abiotische rekentools 
13. Verbeteren kwaliteit van inname van vegetatie-opnamen en categoriseren van vegetatie-

typen; vaststellen van 1 categorielijst vegetatietypen. 

14. Ontwikkelen van IMNA module voor vegetatie- en habitattype 
15. Realiseren van mapping tussen de portals aanleverende organisaties en NDFF. 
16. Afspraken maken over data van Sovon (en andere PGO’s) in de NDFF. 
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2.7 VOORTGANGSRAPPORTAGE NATUUR 

2.7.1 Juridisch kader 

In het bestuursakkoord Natuur44 en het Natuurpact hebben provincies met het rijk afspraken 

gemaakt over de wijze waarop zij rapporteren over de uitvoering van het Natuurbeleid. Afge-
sproken is dat de provincies het rijk (de staatsecretaris) jaarlijks informeren over de voort-
gang van de afspraken. Middels de voortgangsrapportage Natuur wordt hier invulling aange-
geven. De voortgangsrapportage is een provinciale verantwoordelijkheid. 
 
De voortgangsrapportage is niet bedoeld om verantwoording af te leggen. Het natuurbeleid is 

een gedecentraliseerde taak. De verantwoordingslijn verloopt van GS naar PS. In het be-
stuursakkoord hebben rijk en provincies afgesproken geen verticale toezichtsrelaties in te 
stellen.  
 
De wijze waarop PS geïnformeerd worden nu het natuurbeleid gedecentraliseerd is, wordt in 
veel provincies nog nader uitgewerkt. Om die reden wordt de Voortgangsrapportage Natuur 
gezien als een groeiende rapportage. In eerste instantie zal de rapportage zich primair rich-

ten op de acties die de provincies hebben ondernomen sinds het bestuursakkoord Natuur 
(kwantitatieve informatie en procesinformatie). In de daaropvolgende jaren wordt ook over 
de andere doelen in het Natuurpact gerapporteerd. 
 
Uitgangspunt is verder dat de voortgangsrapportage kort en bondig is en moet worden gezien 
als een oplegdocument dat een aantal bijlagen bevat. In de bijlagen wordt de detailinformatie 
geven die bij heet betreffende beleidsdomein hoort of er wordt verwezen naar de resultaten 

beschreven in de andere natuurrapportages. 

 
Het eindbeeld van de rapportage bestaat uit de volgende hoofdstukken: 

1. Voortgang op het Natuurnetwerk: 
a. functiewijzigingen, inrichting en beheer en  
b. vanaf 2017 ook kwaliteit; 

 
2. Natura 2000/ PAS:  

a. korte beschrijving relatie Natura 2000/ PAS 
b. beschrijving voorgang herstelmaatregelen 
c. beschrijving resultaten procesindicatoren van de herstelmaatregelen 

 
3. Soortenbeleid 

a. Naast Natuurpacttaken is het voorstel relatie te zoeken met de uiteindelijke 
bepaling over het soortenbeleid van de nieuwe wet Natuurbescherming. Ver-
der is er een relatie met VHR. 

 
4. Natuur buiten het natuurnetwerk 

a. Beschrijving van her systeem hoe provincies natuur buiten het NNN hebben 
geregeld (subsidiering van natuur buiten NNN, agrarisch natuurbeheer. Ver-

der is er een relatie met VHR-rapportage. 
 

5. Agrarisch Natuurbeheer 
a. Beschrijving van het systeem en stand van zaken van de collectieven. Resul-

taten op behaalde biodiversiteit zijn terug te vinden in soortenbeleid en in de 
VHR-rapportage. 

 
6. Overig 

a. Resultaten over de doelstelling natuur en economie, natuur en maatschappij 
en andere provinciale doelstellingen. 

 

 
44 In 2011 en 2012 hebben Rijk en IPO afspraken gemaakt over de overdracht van verantwoordelijkheden voor het natuurbeleid en 

het landelijke gebied van Rijk naar provincies. Onder het bestuursakkoord vallen het onderhandelingsakkoord decentralisatie 
natuur d.d. 20 september 2011, de aanvullende afspraken d.d. 7 december 2011 en de uitvoeringsafspraken d.d. 8 februari 
2012. 
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2.7.2 Strategisch kader 

Voor een deel is het strategisch kader nog niet vastgesteld. Onder andere in samenwerking 
met het planbureau zijn IPO, provincies, BIJ12 bezig deze onderdelen (voor de onderdelen 
Natuur en economie en natuur en maatschappij) verder uit te werken. Ook voor het onder-
deel soortenbeleid blijkt het strategisch kader onvoldoende uitgewerkt45. 
 

De reeds vastgestelde beleidsvragen voor de Voortgangsrapportage Natuur zijn: 
 
Voortgang Natuurnetwerk 
 Wat is de voortgang van het blijvend beschikbaar krijgen van gronden tbv NNN, o.a. door 

verwerving en functiewijziging ten opzichte van de uitgangsituatie per 1-1-2011 en ten 
opzichte van het vorige jaar? 

 Wat is de voortgang van de inrichting van gronden tbv het NNN (ten opzichte van de 

uitgangssituatie per 1-1-2011 en ten opzichte van het vorige jaar). 
 Welke oppervlakte van het NNN wordt beheerd en wat is de voortgang van het beheer 

ten opzichte van het vorige jaar? 
 Hoe verhouden de oppervlakte en kwaliteit van de beheertypen in het Natuurnetwerk zich 

met betrekking tot de doelen uit het beheerplan. 

 
Natura 2000 beheerplannen 
 Wat is de voortgang van de uitvoering van de herstelmaatregelen uit het beheerplan ten 

opzichte van de uitgangssituatie? 
 Hoe verhouden de oppervlakte en kwaliteit van de instandhoudingsdoelen in de N2000 

gebieden zich ten opzichte van de uitgangssituatie? 
 Wat moet worden bijgestuurd aan de uitgangspunten van Natura 2000 beleid? 

 
Soortenbeleid 
Er zijn nog gen specifieke strategische beleidsdoelen geformuleerd voor het soortenbeleid. 

 
Natuur buiten het natuurnetwerk 

Er zijn nog gen specifieke strategische beleidsdoelen geformuleerd 
 
Agrarisch Natuurbeheer 
 Op welke wijze draagt agrarisch Natuurbeheer bij aan de landelijke doelen van de EU 

richtlijnen (VR en HR)? 
 Op welke wijze wordt de inzet van GLB middelen verantwoord? 

 Hoe zijn de ontwikkelingen in dezelfde type kerngebieden op verschillende plaatsen in 
Nederland? 

 Wat is de effectiviteit van de getroffen maatregelen in de (suboptimale-) kerngebieden en 
staat deze in verhouding tot de inzet van de middelen? 

 
Voor de landelijke doelen van VR en HR gaat het dan om: 

 No Net Loss biodiversiteit 

 Goede staat van instandhouding van soorten en habitattypen 
 Goede Leefgebieden voor soorten in het agrarisch gebied. 

Er zijn geen specifieke provinciale doelen geformuleerd. 
 

2.7.3 Beleidsinformatie 

Voor de beantwoording van de beleidsvragen in relatie tot het natuurnetwerk is de volgende 
beleidsinformatie nodig: 

 Oppervlakte in ha blijvend beschikbaar voor natuur binnen het NNN door: verwer-
ving;- functiewijziging; anderszins. 

 Oppervlakte in ha dat is ingericht als natuur 
 Oppervlakte in ha dat wordt beheerd als natuur 
 Kwaliteitsbeoordeling van de beheertypen. 

 

Voor bepaling van de kwaliteitsbeoordeling zijn gegevens nodig over soorten (flora en fauna), 
structuur, abiotische randvoorwaarden, ruimtelijke conditie, natuurlijkheid en vegetatietypen. 

 
45 Ook benoemd als uitkomst op de bijeenkomst Natuurpact van 28 januari 2015. 
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De beleidsinformatie voor de Natura 2000 beheerplannen is overeenkomstig met de SDF. 
Alleen hoeft de vergelijking met het aandeel van het gebied ten opzichte van het totaal in 
Nederland niet te worden gemaakt. 
 
De beleidsinformatie voor agrarisch is qua soorten ontwikkeling voor een groot deel overeen-

komstig met VHR, alleen de locatie is anders; verder gaat het om het meten van de effectivi-
teit van maatregelen door meten van bijv. broedsucces van relevante vogelsoorten en het 
Meten van effectiviteit maatregelen op overige soorten en vegetaties. Er zijn echter geen 
afspraken gemaakt over beleidsinformatie die nodig is voor de beoordeling van inzet van 
middelen!!.  

2.7.4 Monitoring 

Natuurnetwerk kwantiteit 
De kwantitatieve gegevens over verwerving, inrichting en beheer van het provinciale Natuur-
netwerk wordt door de provincies vanaf 2015 verzameld in hun provinciale natuurdatabase. 
Daarbij wordt gebruik gemaakt van door terreinbeherende organisaties en RVO.nl geleverde 
gegevens. 
 
Natuurnetwerk kwaliteit 

Voor de monitoring én beoordeling van de kwaliteit van de beheertypen is een gezamenlijke 
methode afgesproken. Deze staat beschreven in de Werkwijze Monitoring en beoordeling 
Natuurnetwerk en Natura 2000/ PAS. Deze is opgesteld en vastgesteld door provincies en 
terreinbeherende organisaties. De methode wordt beheerd door BIJ12 en is terug te vinden 
op het portaal Natuur en landschap.  
 
Op dit moment werken provincies en TBO’s aan de monitoringsuitvoering ervan. Dezelfde 

methode moet ook de monitoringsgegevens leveren voor de beoordeling van de kwaliteit van 
de Natura 2000 gebieden. In de evaluatie VHR-rapportage (Schmidt et al, 2014) wordt overi-
gens opgemerkt dat dat er nog vragen zijn over de dekkingsgraad van dit nieuwe monito-
ringsnetwerk. Voor beoordeling van volledigheid van de monitoring van de typische soorten 
vindt op dit moment een Beleidsondersteunend Onderzoek plaats46. Eventuele witte vlekken 
moeten in een nieuw ontwerp van een monitoringsnetwerk worden meegenomen. Overigens 

vindt de beoordeling van structuur en functie onder ander plaats op basis van typische soor-
ten op basis van de rode lijst status. Het monitoren van de rode lijst heeft echter (nog) geen 
plaats in het samenhangende monitoringssysteem gekregen. 
 
Voor de monitoring van aquatische typen is tot op heden steeds verwezen naar de monitoring 
voor de Kaderrichtlijn Water. Er zijn echter aquatische beheertypen binnen het NNN die aan-
gewezen zijn voor Natura 2000 noch KRW. Niet duidelijk is of op deze beheertype ook moni-

toring plaatsvindt. De provincies en terreinbeherende organisaties monitoren dit (nog) niet. 
Er zit ook via de indexering monitoring geen subsidie voor de terreinbeherende organisaties 

op. Mogelijk monitoren de waterschappen wel. Provincies hebben hierover nog geen gesprek-
ken met de waterschappen gehouden. 
 
Voor het bepalen van de abiotiek kunnen abiotische rekentools kan worden ingezet. Hiermee 
wordt aan de hand van vegetatie-opnamen de abiotische factoren bepaald. Hiervoor is in 

2014 het instrument Iteratio voor de provincies beschikbaar gekomen door een samenwer-
king van Staatsbosbeheer en de provincies/ BIJ12. Op dit moment loopt een onderzoek naar 
de mogelijke integratie van verschillende abiotische rekentools als Indica, Estar, Iteratio en 
SynBioSys. Dit onderzoek wordt getrokken door BIJ12 en vindt plaats in samenwerking met 
SBB, Alterra en KWR47 
 

Het toepassen van de abiotische rekentools scheelt in monitoringkosten, maar kan alleen 
goede resultaten opleveren indien deze systemen geijkt worden met daadwerkelijke metin-
gen, waaronder de metingen met een hydrologisch meetnet. Terreinbeherende organisaties 
hebben aangegeven dat deze meetnetten niet langer gefinancierd kunnen worden omdat de 

 
46 In prep. Evaluatie van de bruikbaarheid van de “werkwijze monitoring en Beoordeling van het Natuurnetwerk en Natura 
2000/PAS” voor de Europese rapportageverplichtingen. Schmidt et al. 
47 Lopend project onder begeleiding van BIJ12 (projectleider Marcelle Lock) 
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beschikbare financiële middelen niet langer beschikbaar zijn. BIJ12 is gestart met de inventa-
risatie van deze problematiek. 
 
Natura2000/ PAS 
Zie monitoring Natuurkwaliteit. 
 

Agrarisch natuurbeheer 
Voor de monitoring van agrarisch natuurbeheer wordt een onderscheid gemaakt tussen be-
heers- en beleidsmonitoring. Beheersmonitoring valt buiten de scope van dit project en is de 
verantwoordelijkheid van de beheerders. Beleidsmonitoring voor de landelijk rapportage zich 
enkel richt op VHR soorten. Uit de inventarisatie blijkt dat er geen bestaande monitoringssys-
tematiek is, die voor de evaluatie van het instrument agrarisch natuurbeheer kan worden 

gebruikt. Daarom wordt op dit moment een nieuwe monitoringssystematiek ontworpen die 
wel de gegevens voor de evaluatie kan bieden. Het ontwikkelen van deze methodiek gebeurd 

onder coördinatie van BIJ12 (projectleider André de Bonte). Samen met provincies en EZ zijn 
eerst gekeken welke VHR soorten opgenomen moeten worden in het monitoringssystematiek. 
Deze lijst is door het kernteam Agrarisch natuurbeheer vastgesteld. Op dit moment wordt aan 
het NEM gevraag een ontwerp te maken voor de monitoring ten behoeve van de evaluatie 
van agrarisch natuurbeheer. Op enkele onderdelen (bijv weidevogels) kunnen bestaande 

meetnetten worden gebruikt. Echter voor de meeste soorten moet eEen nieuw monitorings-
netwerk worden ontworpen. 
 
Soortenbeleid en natuur buiten natuurnetwerk: geen monitoring voor ingericht.  

2.7.5 Data en informatie 

Natuurnetwerk kwantiteit 
Voor de digitale levering van kwantitatieve gegevens van verwerving, inrichting en beheer 

van het provinciale Natuurnetwerk is een nieuwe werkwijze ontwikkeld in 2014 door BIJ12, 
de provincies, de terreinbeherende organisaties en RVO.nl. Deze nieuwe werkwijze is vertaald 
in een gegevensleveringsprotocol (GLP), waarin de inhoud en vorm van de te leveren gege-
vens is vastgelegd. 
 
Er is een Informatie Model Natuur (IMNa) beschikbaar. Deze is vastgesteld voor de modules 

beheer- en natuurtypen, verwerving, inrichting en beheer in 2014.  
 
Natuurnetwerk kwaliteit 
De gegevens over soorten (flora en fauna) komen in de NDFF. Deze gegevens blijken incom-
pleet te zijn. Vooral de gegevens van terreinbeherende organisaties ontbreken. Op dit mo-
ment zijn er nog problemen in de aansluiting tussen de portal van terreinbeherende organisa-
ties en die van de NDFF. Er loopt momenteel een apart project onder begeleiding van 

BIJ12om deze datacommunicatie beter te laten verlopen. De planning is dat eind 2015 deze 
problemen opgelost zijn. Verder leveren niet alle PGO’s de gegevens aan of leveren deze aan 

op een te hoog geaggregeerd niveau (bijv. Sovon). En zijn er problemen met de conversie 
van de data van provincies naar de NDFF. Dit heeft vooral te maken met problemen omtrent 
de financiering ervan. 
 
Er is tot op heden er vanuit gegaan dat de KRW afdoende de benodigde data verzameld voor 

de beoordeling van de aquatische beheertypen en habitattypen. Onderbouwing van deze ver-
onderstelling is niet gebeurd. Daarom heeft provincie Zuid Holland in samenwerking met een 
waterschap een verkennend onderzoek naar de bruikbaarheid van KRW-monitoring gedaan. 
Uit dit onderzoek komt naar voren dat: 

 De KRW-doelen en Natura 2000 doelen een grote mate van overeenkomst hebben. 
Echter niet voor alle soorten zijn de doelen voor 100% overeenkomstig en stelt de 

Natura 2000 wetgeving meer eisen. Met maatwerkafspraken op gebiedsniveau tussen 
provincie en het waterschap zijn deze verschillen te overbruggen. 

 De KRW-doelen en de kwaliteitsdoelen van de beheertypen liggen te sterk uiteen om 
de KRW-monitoring in te kunnen zetten voor de kwaliteitsbeoordeling van de beheer-

typen. 
 
Er is nog geen opslag faciliteit voor gegevens van vegetatietypen, vegetatiekaarten, struc-

tuurgegevens, structuurkaartengegevens over abiotiek, de vastgestelde natuurkwaliteit. 
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Voor de vaststelling van de natuurkwaliteit voor de beheertypen van het NNN wordt op dit 
moment een tijdelijke rekentool ontwikkeld48. Deze rekentool Natuurkwaliteit richt zich vooral 
op het onderdeel kwaliteit van de kwalificerende soorten. Dit is slechts één onderdeel voor de 
bepaling van de natuurkwaliteit beheertypen van het NNN. Er moet ook nog een geïntegreerd 
oordeel worden gegeven voor de onderdelen kwalificerende soorten, structuur, abiotische 
randvoorwaarden, ruimtelijke conditie, natuurlijkheid en vegetatietypen. Hierop wordt een 

definitieve rekentool ontwikkeld. Voor deze definitieve rekentool is een Project Start Architec-
tuur49 gemaakt door GEODAN onder begeleiding van Bureau Vitaal platteland. Op dit moment 
wordt de PSA geactualiseerd ook door GEODAN50 aan de huidige omstandigheden. Dit wordt 
begeleidt door BIJ12 (Jeroen Kusters). 
 
Voor de habitattypenkaarten wordt tijdelijk AERIUS gebruikt. Op de beschikbaarheid van ve-

getatie (en structuur) gegevens en abiotische condities lopen nu diverse provinciale initiatie-
ven. Met de Werkwijze monitoring en beoordeling Natuurnetwerk en Natura 2000/ PAS 

(BIJ12, 2013) zijn hier door de provincies en terreinbeherende organisaties nu afspraken 
gemaakt. In de provinciale monitoringsplannen zijn de monitoringsafspraken vastgelegd. Op 
dit moment realiseren provincies en terreinbeherende organisaties de gemaakte afspraken in 
de praktijk. Ook is de abiotische rekentool Iteratio nu voor alle provincies beschikbaar geko-
men. 

 
De soortgegevens (flora en fauna) kunnen worden vastgelegd in de NDFF en vegetatie opna-
men worden in de Landelijke Vegetatiebank (LVB) van Altera vastgelegd. Via TURBOVEG van 
Alterra kunnen vegetatie-opnamen in de LVB worden gezet. Er is geen centrale databank 
beschikbaar voor de vegetatie typen, vegetatiekaarten, structuurgegevens en -
structuurkaarten. In 2013 heeft GEODAN in opdracht van IPO Vitaal Platteland een informatie 
analyse uitgevoerd als voorbereiding op een databank51. Afgelopen half jaar is onder begelei-

ding van BIJ12 met de stakeholders nader geïnventariseerd wat de benodigde eisen voor het 
verkrijgen en opslaan van goede vegetatie-opnamen, structuuropnamen, vegetatiekaarten en 
structuurkaarten. De resultaten van de informatie analyse en de workshops zijn gebruikt als 

basis voor de business case Vegetatie- en structuurkaartenbank. Deze business case wordt 
momenteel uitgevoerd voor Vellekoop en Meesters. Het eindrapport wordt eind februari 2015 
verwacht. 

 
Voor een aantal projecten waren gebiedsgegevens nodig verzameld volgens de methode be-
schreven in de Werkwijze monitoring en beoordeling Natuurnetwerk en Natura 2000/ PAS. 
Deze gegevens zitten nog niet in de NDFF en moesten worden aangeleverd door provincies 
en/ of terreinbeherende organisaties. Het bleek vrijwel onmogelijk om volledige datasets te 
krijgen. Redenen hiertoe waren divers. Dit is een groot zorgpunt voor de informatievoorzie-
ning rond de Natuurrapportages. 

 
Er is een Informatie Model Natuur (IMNa) beschikbaar. Voor het onderdeel Natuurkwaliteit is 
deze in concept gereed, maar nog niet vastgesteld.  
 
Natura2000/ PAS 

Zie hoofdstuk PAS, maar dan voor alle Natura2000 gebieden  
 

Agrarisch Natuurbeheer 
Nog geen dataverzameling en/ en of informatievoorziening. Gegevens zijn per 2017 nodig. 

2.7.6 Analyse 

Natuurnetwerk kwantiteit 
De indeling in natuur- en beheertypen vindt plaats op basis van de landelijke index Natuur en 
Landschap. Deze staat op het portaal Natuur en Landschap en is in beheer door BIJ12. In 

deze index staat ook de omschrijving van structuurindeling. Echter deze indeling geeft in de 
praktijk erg veel ruimte voor interpretatieverschillen. Onderzoek door provincie Gelderland52 
heeft duidelijk gemaakt tot welke grote verschillen dit kan leiden. Er is een verzoek bij de 

 
48 Project ontwikkeling tijdelijke rekentool Natuurkwaliteit; realisatie Sovon onder begeleiding van de NDFF. 
49 Project PSA onder begeleiding van GEODAN; 2013 
50 Lopend Project actualisatie PSA door GEODAN 
51Informatie analyse Vegetatiekaartenbank en habitattypekaartenbank, 2014 Poll et al, GEODAN 
52Onderzoek provincie Gelderland onder begeleiding van Marti Rijken 
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IAWM flora groep neergelegd om dit probleem in samenwerking met de TBO’s op te pakken. 
In het Natuurpact zijn op hoofdlijnen de ambitie afspraken vastgesteld. 
 
Natuurnetwerk kwaliteit 
De analyse voor de beoordeling van de Natuurkwaliteit voor de beheertypen staat omschre-
ven in de werkwijze Monitoring en beoordeling Natuurnetwerk en Natura 2000/ PAS. Deze 

methodiek is opgesteld door provincies en terreinbeherende organisaties en is vastgesteld 
door de AACVP in 2013. Omdat de beoordelingssystematiek nog een praktijktoets behoefde, 
is hier een project53opgezet. Uit de studie van Marlies Sanders blijkt dat de beoordelingsme-
thode Natuurkwaliteit voor de beheertypen NNN nog diverse knelpunten kent. Voor een deel 
hebben de knelpunten te maken met interpretatie onduidelijkheden in de tekst in de werkwij-
ze Monitoring en beoordeling. Deels komen de problemen door de beoordelingssystematiek 

zelf. Ook andere pilots54 bevestigen deze knelpunten zien. Door ontwikkeling van de beoorde-
lingssystematiek is nodig. 

 
Voor een groot deel leunt de beoordeling van de kwaliteit van de aquatische beheertypen 
NNN op de KRW. Uit het onderzoek van Zuid Holland blijkt echter dat de strategische beleids-
doelen van de beoordeling Natuurkwaliteit NNN en die van de KRW ver uit elkaar liggen. Maw 
de KRW-monitoring is zeer beperkt inzetbaar voor de kwaliteitsbeoordeling over de aquati-

sche beheertypen NNN. De Provinciale coördinatoren monitoring bereiden op dit moment een 
notitie hierover voor de AACVP voor. 
 
Wat nog ontbreekt is een link met de ambities die in principe in de natuurbeheerplannen 
moeten worden vastgelegd. In de praktijk blijkt dit onvoldoende te zijn gebeurd. Daarmee 
krijg je wel een uitspraak over de natuurkwaliteit van een gebied, maar het referentiekader of 
dat naar wens is, kan niet duidelijk worden gemaakt. 

 
Agrarisch natuurbeheer 
De ambities zijn op hoofdlijnen vastgelegd in de natuurbeheerplannen. Echter om voor de 

evaluatie (de beoordeling van het instrument agrarisch natuurbeheer) is dit niet voldoende 
helder omschreven. Daarmee krijg je wel een uitspraak over de soortenontwikkeling in een 
gebied, maar het referentiekader of dat naar wens is, kan niet duidelijk worden gemaakt. 

 

2.7.7 Rapportage 

Er is een blauwdruk van een Dummyrapportage voor de VRN opgesteld. Deze is besproken in 
de stuurgroep monitoring en evaluatie en in de AACVP. Beide gremia zijn akkoord met de 
voorgestelde opzet.  
 
De jaarlijkse VRN rapportage wordt ook gepubliceerd op het Portaal Natuur en Landschap, 

dat door BIJ12 wordt beheerd. 
 

2.7.8 Proces 

In de stuurgroep is afgesproken dat de VRN rapportage medio september met de staatssecre-
taris zal worden besproken. Er is een voorstel voor het proces voor inwinning, verwerking en 
analyses van de gegevens opgesteld door IPO en BIJ12. Behalve procesafspraken is er een 
draaiboek opgesteld met een gedetailleerde planning en beschrijving van de uit te voeren 

werkzaamheden, alsmede de besluitvormingsroute om tot vaststelling te komen. De advies-
groep VRN heeft met het voorstel ingestemd. De procesafspraken worden in de AACVP van 
maart voorgelegd ter instemming. 
 
Bij de provincies is de wens uitgesproken om de VRN rapportage te koppelen aan de provinci-
ale Planning & Control –cyclus, zodat er een bestuurlijk verband wordt gelegd met de pro-

grammering van de provincies. 
 

 
53Bevindingen bij de kwaliteitsbeoordeling van 2 proefgebieden volgens de ‘Werkwijze Monitoring en Beoordeling Natuurnetwerk 

en Natura 2000/PAS’. Sander M. et al. 2015 
54 Pilot proefterrein Wijster Drenthe; pilot Nieuwkoopse plassen Zuid Holland 
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2.7.9 Vervolgacties ten behoeve van het eindbeeld 

1. Bij provincies en terreinbeherende organisaties urgentie vragen voor het probleem 
van de gegevenslevering voor de beoordeling van de natuurkwaliteit (onder andere); 

2. Provincies dragen zorg dat in hun natuurdatabase steeds een actuele stand van zaken 
over de verwerving, inrichting en beheer van het provinciale Natuurnetwerk beschik-
baar is op basis van digitaal aangeleverde mutatiegegevens van terreinbeherende or-

ganisaties; 
3. Provincies kunnen inzage krijgen in de beheerbestanden van RVO.nl; 
4. Ontwerp van een samenhangende monitoringssystematiek (integratie van NEM en 

Werkwijze monitoring NNN en Natura200/PAS); hierbij meenemen witte vlekken, 
maar ook de monitoringsfrequentie; Ontwerpen van een monitoringsnetwerk voor de 
strategische doelen voor agrarisch natuurbeheer. 

5. Verkennen van de mogelijkheden van integratie van de abiotische rekentools; 

6. Verbeteren analysemethode Natuurkwaliteit beheertypen NNN samen met provincies 
en terreinbeherende organisaties. 

7. Verduidelijken van de tekst van de Werkwijze Monitoring en beoordeling Natuurnet-
werk en Natura 2000/ PAS; 

8. Doorontwikkeling van de methode beschreven in de werkwijze monitoring en beoor-
deling NNN en Natura2000/ PAS; 

9. Zorgen voor goede afstemming met de KRW. Voorstel door AACVP laten vaststellen 
10. Starten bouwfase en Implementatie van de tijdelijke rekentool Natuurkwaliteit. Na de 

actualisatie PSA definitieve rekentool Natuurkwaliteit start met functioneel ontwerp. 
11. Realiseren van een API tussen de portals aanleverende organisaties en NDFF; 
12. Voorleggen problematiek van financiering van de conversie van data door bijv provin-

cies; 
13. Inventariseren problematiek hydrologisch meetnet. 

14. Informatievoorzieningen realiseren voor: vegetatietypen, vegetatiekaarten, struc-
tuurgegevens, structuurkaarten en habitattypenkaarten. 

15. Verbeteren kwaliteit van inname van vegetatie opnamen en categoriseren van vege-
tatietypen; vaststellen van 1 categorielijst vegetatietypen. 

16. Ontwikkelen van IMNA module voor vegetatie- en habitattype 
17. Komen tot een eenduidiger systematiek voor structuurindeling. 
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2.8 NATURA2000 BEHEERPLANNEN 

 

2.8.1 Juridisch kader 

Nationale wetgeving:  
Natuurbeschermingswet 1998. Deze wet zal opgaan in de Nieuwe Wet Natuurbescherming. 

  
Het Natura 2000-netwerk omvat alle gebieden die zijn beschermd op grond van de Vogel-
richtlijn van 1979 en de Habitatrichtlijn van 1992. De bedoeling van dit netwerk is om de 
biodiversiteitsproblematiek in Europa aan te pakken. Het Natura 2000-netwerk beslaat anno 
2015 wel alle 27 lidstaten van de Europese Unie en bestaat uit bijna 26.000 beschermde ge-

bieden. De oppervlakte van het netwerk is meer dan 850.000 km² en beslaat circa 18% van 

het grondgebied van de lidstaten.  
 
De totstandkoming van een Natura 2000-gebied in Nederland gaat in vijf stappen: aanmel-
ding, aanwijzing, beheerplan, inspraak en vergunningen. Nadat een gebied is aangewezen 
door de Minister van Economische Zaken, werkt de overheid samen met andere betrokken 
partijen (bijvoorbeeld natuurbeschermingsorganisaties of ondernemers in het gebied) aan 
een beheerplan Natura 2000. Hierin staat wat moet gebeuren om de natuurdoelen voor dat 

gebied te halen en wie dat gaat doen. Ook staat erin welke activiteiten in het gebied mogen 
plaatsvinden zonder dat daar een vergunning voor nodig is (bestaand gebruik). Het beheer-
plan is een plan waarin afwegingen staan tussen de belangen van de natuur, de economie en 
de recreatie. Het Rijk stelt beheerplannen op voor Natura 2000-gebieden die worden beheerd 
door de staat (of onder verantwoordelijkheid vallen van de staat). Verder zijn de provincies 
verantwoordelijk voor het opstellen van beheerplannen. De oorspronkelijke doelstelling was 
dat er per december 2013 beheerplannen zouden zijn voor alle 162 gebieden. 

 

2.8.2 Strategisch kader 

In de beheerplannen is aangegeven welke beleids- en beheersmaatregelen nodig 
zijn om de instandhoudingsdoelstellingen van habitattypen en soorten in het 
betreffende gebied te realiseren en hoe een en ander zich verhoudt tot andere 
vormen van (bestaand) gebruik. In de beheerplannen worden de 

instandhoudingsdoelstellingen in omvang, ruimte en tijd nader uitgewerkt. In 
aanvulling op het aanwijzingsbesluit biedt het handvatten voor het toepassen van 
het afwegingskader voor de vergunningverlening in het kader van de 
Natuurbeschermingswet 1998.  
 
Met het beheerplan wordt duidelijkheid geboden aan beheerders, gebruikers en belangheb-

benden ten aanzien van de vraag welke activiteiten in het Natura 2000-gebied in geen geval 

zijn toegestaan zonder dat deze eerst getoetst zijn aan artikel 19j van de Natuurbescher-
mingswet 1998 (Habitattoets). Maar ook welke activiteiten op wettelijke gronden geen 
vergunning behoeven, omdat ze de instandhoudingsdoelstellingen in het gebied 
niet in gevaar brengen. Het beheerplan is ook hét instrument waarmee invulling 
wordt gegeven aan de wettelijke vereiste om bij de keuze en vormgeving van 
maatregelen rekening te houden met economische, sociale en culturele belangen. 
 

Elk beheerplan is dus een maatwerkdocument voor het betreffende Natura 2000 gebied. 

2.8.3 Beleidsinformatie 

De benodigde beleidsinformatie verschilt per Natura 2000 gebied. In het hoofdstuk monito-
ring van het beheerplan wordt beschreven welke informatie nodig is voor de evaluatie van de 

ontwikkelingen in het Natura2000 gebied.  
 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vogel-_en_Habitatrichtlijn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vogel-_en_Habitatrichtlijn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_Unie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ministerie_van_Economische_Zaken,_Landbouw_en_Innovatie
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2.8.4 Monitoring 

De voortouwnemers zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de juiste monitoringsgege-
vens. Het bevoegd gezag draagt, voor zover op grond van wettelijke vereisten noodzakelijk, 
zorg voor de informatie die nodig zal zijn voor het toetsen van (onderdelen van) het beheer-
plan aan artikelen 19 e, f, g en h van de Natuurbeschermingswet 1998.  
 

De werkwijze monitoring en beoordeling NNN en Natura2000/ PAS beschrijft de wijze waarop 
de monitoring plaats vindt door de provincies. Voortouwnemers maken met de beheerders 
van de gebieden afspraken over deze monitoring. De wijze van monitoring wordt door provin-
cies wordt vastgelegd in de provinciale Monitoringsplannen. 
 
Omdat veel van de Natura2000 gebieden ook onder het PAS programma vallen, komt veel 

monitoringsinformatie overeen. Voor de Natura 2000 gebieden die niet onder het PAS pro-

gramma vallen hoeft het jaarlijkse veldbezoek en de monitoring van de procesindicatoren 
niet. Te allen tijde moeten biotische factoren, abiotische factoren en realisatie van instand-
houding (voortgang en effectiviteit) worden gemonitord. 

2.8.5 Data en informatie 

Zie hoofdstuk PAS rapportage. 

2.8.6 Analyse 

Zie hoofdstuk PAS rapportage 

2.8.7 Rapportage 

Er is een programma van eisen opgesteld voor het opstellen van de Natura2000 beheerplan-
nen55 (zie bijlage). Er zijn geen eisen opgesteld voor de rapportage ten behoeve van de eva-
luatie van het Natura 2000 beheerplan na de periode van 6 jaar. Het enige dat is dafgespro-
ken is dat de evaluatie tenminste ingaat op de mate van realisatie van de instandhoudings-
doelstellingen voor het gebied en de realisatie van de instandhoudingsmaatregelen. De eva-

luatie is de onderbouwing voor de volgende generatie beheerplannen. 

2.8.8 Proces 

Op basis van de Natuurbeschermingswet 1998 dient voor de gebieden die definitief zijn aan-
gewezen binnen drie jaar een Beheerplan Natura 2000 te worden gepubliceerd. Dat beheer-
plan is vervolgens zes jaar geldig (daarna volgt een nieuw plan of bijstelling van het vorige 
plan).  

 
Het initiërend bevoegd gezag draagt er zorg voor dat het beheerplan wordt opgesteld na 
overleg met eigenaren, beheerders, gebruikers en andere belanghebbenden en met besturen 
van waterschappen, gemeenten en provincies (Natuurbeschermingswet art. 19a, leden 1 en 
5, art 19b, leden 1 en 3). Het overleg moet tenminste tot doel hebben draagvlak te creëren 
voor de inhoud van het beheerplan bij de betrokkenen in het gebied. Beheerplannen kunnen 
betrokkenen niet binden. Een beheerplan kan geen rechtens afdwingbare verplichtingen op-

leggen, dat kan alleen via het wettelijke spoor (via de natuurbeschermingswet).  
 
Het bevoegd gezag draagt, voor zover op grond van wettelijke vereisten noodzakelijk, zorg 
voor de informatie die nodig zal zijn voor het toetsen van (onderdelen van) het beheerplan 
aan artikelen 19 e, f, g en h van de Natuurbeschermingswet 1998. Voor het vaststellen van 
een beheerplan wordt de openbare voorbereidingsprocedure conform de Algemene wet be-
stuursrecht gevolgd (afdeling 3.4). Elk bevoegd gezag in een Natura 2000-gebied stelt dat 

deel van het beheerplan vast dat gaat over het gebiedsdeel waarvoor het verantwoordelijk is. 

Er zijn geen procesafspraken gemaakt over de evaluatie zelf. 

 
55 Programma van eisen voor het opstellen van Natura 2000 beheerplannen, regiebureau Natura 2000 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurbeschermingswet
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2.8.9 Vervolgacties 

zie hoofdstuk PAS rapportage 
 
 
  
 

 

2.9 OVERIG 

De derogatierapportage van de habitatrichtlijn is ook noodzakelijk voor de derogatierapporta-

ge van de Bern Convention. De Bern Convention (Council Decision 82/72/EEC) is de "Conven-

tion on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats" en is in werking getreden 
op 06-01-1982. Het doel is wilde flora en fauna en hun natuurlijke habitat the beschermen en 
Europese samenwerking op dit gebied te promoten. 
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2.10 SAMENVATTING VERVOLGACTIES 

 

Vervolgactie 
VR 

spp 

HR 

spp 

HR 

Ht'en 
SDF Derog 

PAS VRN 

Afspraak maken over verzameling en 
beoordeling drukfactoren en vastlegging 
ervan. 

1 2 3     
   

Afspraken maken over data van Sovon en 

andere PGO’s in de NDFF. 
1 2       

6   

Afspraken maken over de gewenste be-

werkingsvorm voor SDF’s om voor breder 
publiek toegankelijk te maken. Dit op 
basis van het onderzoek van Bink et al 
(2014). 

      4   

   

Bij provincies en terreinbeherende orga-
nisaties urgentie vragen voor het pro-
bleem van de gegevenslevering voor de 
beoordeling van de natuurkwaliteit (onder 
andere); 

    3   5 

 
 
6 

 
 
7 

Borgen van monitoren van rode lijstsoor-
ten. 

    3     
   

En dezelfde aanbevelingen gelden hier als 
voor de HR-rapportage voor vegetatie-
opnamen, kwaliteit van habitattypen etc. 

      4   
   

Heldere procesafspraken maken mede op 

basis van het draaiboek 
        5 

   

Informatievoorzieningen realiseren voor: 
vegetatietypen, vegetatiekaarten, struc-

tuurgegevens, structuurkaarten en habi-
tatypenkaarten. 

    3     

 7 

Inventariseren problematiek hydrologisch 
meetnet. 

    3     
6 7 

Komen tot een eenduidiger systematiek 

voor structuurindeling. 
     3     

6 7 

Leefgebieden methode ontwikkelen en 
vaststellen (definitie leefgebieden, het 
kunnen vaststellen ligging, omvang én de 
kwaliteit ervan). 

  2       

 
6 

  
7 
(N2000) 

Methode ontwikkelen en vaststellen voor 

de beoordeling van de kwaliteit van habi-
tats 

    3     

6  7 

(N2000) 

Nader uitwerking van de onderdelen 
structuur en functie van het habitattype. 

      4   
6  7 

(N2000) 

Nederlandse instructie opstellen voor de 
EU HR-rapportage voor soorten en habi-
tattypen 

  2 3     
   

Ontwerp van een samenhangende moni-

toringssystematiek (integratie van NEM 
en Werkwijze monitoring NNN en Natura 
2000/PAS); hierbij meenemen witte vlek-
ken, maar ook de monitoringsfrequentie; 
Ontwerpen van een monitoringsnetwerk 
voor de strategische doelen voor agra-
risch natuurbeheer. 

1 2 3 4   

 

 
 
6 

 

 
 
7 

Ontwerp van nieuwe (aanvullende) meet-
netten. 

1  2  3     
  7 (agr) 

Ontwikkelen van IMNA module voor ve-
getatie- en habitattype 

    3     
6 7 

(N2000) 
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Opstellen van een Nederlandse instructie 
voor het invullen SDF. Eigen rapportage-
tool vergelijkbaar met de VHR. 

      4   
   

Rapportage toegankelijk maken voor de 
provincies en andere betrokken partijen. 

 1 2 3 4    
   

Realiseren van een API tussen de portals 
aanleverende organisaties en NDFF. 

1 2 3 4   
6 7 

Referentiewaarden officieel vaststellen en 

deels methode nog ontwikkelen en met 
commitment van partners. Maatlatten op 
typische soorten lijst aanpassen. 
Waar nodig nog referentiewaarden op-
stellen. 

  2 3 4   

 

 
6 

 

 
7 
(N2000 en 
agr)  

Starten bouwfase en Implementatie van 

de tijdelijke rekentool Natuurkwaliteit. Na 
de actualisatie PSA definitieve rekentool 
Natuurkwaliteit start met functioneel 
ontwerp. 

          

 7 

Vaststellen methodiek schatting popula-

tie-omvang VR soorten. 
1         

6  7 

(N2000) 

Vaststellen nieuwe procedure met partij-
en; opstellen draaiboek. Hier hoort ook 
bij het instellen van een podium waar 
besluitvorming kan plaatsvinden. Let 

daarbij ook op het beleggen van bewa-
king op de consistentie gegevens soort-
groepen. 

1 2 3 4   

 
 
 
6 

  

Vaststellen voor nieuw proces, waarbij de 
decentralisatie afspraken zijn verwerkt, 

en waarbij aangesloten wordt bij de actu-

alisatie en evaluatie van de beheerplan-
nen. Het voorstel voor het nieuwe proces 
laten vaststellen door provincies, Rijks-
waterstaat, Defensie en EZ. 

      4   

   

Doorontwikkelen analysemethode Na-
tuurkwaliteit beheertypen NNN samen 

met provincies en terreinbeherende orga-
nisaties. 

          

 7 

Verbeteren kwaliteit van inname van 
vegetatie-opnamen en categoriseren van 
vegetatietypen; vaststellen van 1 catego-

rielijst vegetatietypen. 

    3     

 
6 

 
7 

Verduidelijken van de tekst van de 
Werkwijze Monitoring en beoordeling 

Natuurnetwerk en Natura 2000/ PAS; 

          
6 7 

Verkennen van de integratie van de abio-

tische rekentools 
    3     

6  7 

Voorleggen problematiek van financiering 
van de conversie van data door bijv pro-
vincies. 

1 2 3  4   
 
6 

 
7 

Zorgen voor borging levering gegevens 
voor ruimtelijke ontwikkelingen 

        5 
   

Zorgen voor borging van de gegevensle-
vering in de gehele informatieketen (pro-
vincies, Faunabeheereenheden, Wildbe-
heereenheden) 

        5 

   

Zorgen voor goede afstemming met de 
KRW. Voorstel door AACVP laten vaststel-

len 

          
6 7 

Zorgen voor meer betrokkenheid van de 

provincies bij de derogatierapportages 
        5 
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CBS: Centraal Bureau voor de statistiek 
 
KWR: Kiwa Water Research 
 

MWTL: Monitoring Waterstaatkundige toestand des Lands; een meetnet van RWS in zoete en 
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WOt (IN): Wettelijke Onderzoekstaak Informatievoorziening Natuur 
 
 
  



  

 

5 BIJLAGEN 

 

5.1 VOGELRICHTLIJN: NATIONALE RAPPORTAGE ARTIKEL 12 

Algemeen deel 

 

Vogelrichtlijn: natio-
nale rapportage ar-
tikel 12 

      

Vrijheidsgraden: 
EU-juridisch verplicht 

Wettelijk:  
Artikel 12 Vogelricht-

lijn 

Verantwoordelijke 
organisatie voor 

internationale rappor-
tages:  

Ministerie Economi-
sche Zaken 

     

        

Specifiek deel        

Frequentie 
rapportage 

Beleidsvraag Beleidsdoelen Informatie-behoefte Indicatoren Eenheid en ruimtelij-
ke schaal 

Monitorings 
frequentie 

Assessment/ 
Analyse 

6 Jaarlijks Hoe staan de vogels er 
landelijk (en Euro-
pees) voor? 

- No Net Loss Biodi-
versiteit 

- Target 2020 (EU): 
50% meer vogel-
soorten in goede of 
verbeterde staat tov 
2010 

Range (verspreidings-
gebied) en trends 
daarin van alle in-
heems in Nederland 
voorkomende 
broedvogels 

Oppervlakte range 
met korte (12 jaar) 
en lange (sinds ca. 
1980) termijn trend 

 

10 x 10 km ETRS grid 
Ruimtelijke schaal: 

landelijk 

Jaarlijkse trends popu-
latie 

en verspreiding (NEM) 

- EU guidelines moni-
toring and assess-
ment art 12 (2011) 

- SOVON-notitie 
2013-110: Toelicht-
ing Vogelricht-
lijnrapportage. 

- NDFF/GaN/SOVON/
CBS: waarnemingen 
omzetten naar lan-
delijke verspreiding  

- EU range tool tbv 
vertalen versprei-
ding naar range 

- CBS/SOVON: lande-
lijke trends obv 
NEM meetnet; an-
ders obv expert 
kennis 

   Omvang populatie en 
trends daarin van al-
le inheems in Ne-
derland voorko-
mende broedvogels, 
overwinterende en 
doortrekkende vo-

Omvangpopulatie met 
korte (12 jaar) en 
lange (sinds ca. 
1980) termijn trend 

 

Omvang populatie: 
individu (niet broed-
vogels), broedparen 
(broedvogels) of uit-
zonderingen 

Ruimtelijke schaal: 
landelijk 

Jaarlijkse trends popu-
latie 

en verspreiding (NEM) 

- EU guidelines moni-
toring and assess-
ment art 12 (2011) 

- SOVON-notitie 
2013-110: Toelicht-
ing Vogelricht-
lijnrapportage. 



 

 

gels - SOVON: populatie-
schattingen obv 
waarnemingen 

- CBS/SOVON: lande-
lijke trends obv 
NEM meetnetten; 
anders obv expert 
kennis 

   Populatieomvang in 
het totaal van het 
N2000 netwerk in 
NL voor soorten 
waar N2000- gebie-
den voor aangewe-
zen zijn.  

Omvang  Individu (niet broed-
vogels), broedparen 
(broedvogels) of uit-
zonderingen 

Ruimtelijke schaal: 
landelijk 

Jaarlijkse trends popu-
latie 

en verspreiding (NEM) 
+ evt. tellingen ikv 
BP’s N2000 

- EU guidelines moni-
toring and assess-
ment art 12 (2011) 

- SOVON-notitie 
2013-110: Toelicht-
ing Vogelricht-
lijnrapportage. 

- SOVON: populatie-
schattingen obv 
waarnemingen 

   Drukfactoren en be-
dreigingen en geïm-
plementeerde be-
schermings-
maatregelen voor 
soorten waar 
N2000- gebieden 
voor aangewezen 
zijn. 

 Geen 

Ruimtelijke schaal: 
landelijk 

 - List of Threats & 
Pressures 
(ref.portal) 

- List of conservation 
measures (ref. por-
tal) 

- SOVON-notitie 
2013-110: Toelicht-
ing Vogelricht-
lijnrapportage. 

- Expert inschatting 
en specifieke litera-
tuur (zie SOVON 
2013-110) 

 
Versie: 14 juni 2014 
 
  



 

 

 

5.2 HABITATRICHTLIJN: NATIONALE RAPPORTAGE ARTIKEL 17 

Algemeen deel Habitatrichtlijn: nati-
onale rapportage 
artikel 17 

      

Vrijheidsgraden: 
EU-Juridisch verplicht 

 

Wettelijk:  
Habitatrichtlijn artikel 

17 

Verantwoordeljke 
organisatie voor 

internationale rappor-
tages:  

Ministerie Economi-
sche Zaken 

     

        

Specifiek deel        

Frequentie 
rapportage 

Beleidsvraag Beleidsdoelen Informatie-behoefte Indicatoren Eenheid en ruimtelij-
ke schaal 

Monitorings 
frequentie 

Assessment/ 
Analyse 

6 Jaarlijks Wat is de landelijke 
staat van instand-
houding van habi-
tattypen? (EU: idem 
op niveau biogeo-
grafische regio) 

- No Net Loss Biodi-
versiteit 

- Target 2020 (EU): 
100% meer habitat-
typen in gunstige of 
verbeterde staat 
van instandhouding 
tov 2010 

Beoordeling landelijke 
SvI range en SvI op-
pervlakte van alle 
voorkomende habi-
tattypen van bijlage 
I van de Habitat-
richtlijn 

Range en oppervlakte:  
Omvang, trend over 

12 jaar en gunstige 
referentiewaarden 
(FRR en FRA) 

 

Range: 10x10 km ETRS 
grid 

Oppervlakte: km2 

Ruimtelijke schaal:  
Landelijk 

Jaarlijks 
1/12e van het totale 

landelijke opp.: ve-
getatiekartering  

- EU guidelines moni-
toring and assess-
ment art 17 (2011) 

- Janssen et al. 2014: 
Habitattypen in Ne-
derland. FRV’s voor 
habitattypen 

- SynBioSys: vegeta-
tieopnamen koppe-
len aan habitatty-
pen tbv verspreiding 

- EU range tool tbv 
vertalen versprei-
ding naar range 

- Trends: vergelijken 
situatie 12 jaar ge-
leden en huidig 

   SvI kwaliteit van alle 
voorkomende habi-
tattypen van bijlage 
I van de Habitat-
richtlijn 

 

- Aandeel landelijke 
opp. in goede kwali-
teit. 

- RL status typische 
soorten 

 

Geen 
Ruimtelijke schaal:  
Landelijk 

Jaarlijks 
1/12e van het totale 

landelijke opp.: ve-
getatiekartering en 
structuurkartering, 
abiotiek 

RL status typische 
soorten op basis van 
doorlopende NEM 
monitoring 

- EU guidelines moni-
toring and assess-
ment art 17 (2011) 

- RL-status: laatste 
versie RL beschik-
baar, in de toekomst 
mogelijk virtuele RL 

- Kwaliteit: Bijlsma in 
prep. Beoordeling 
typische soorten en 
SDF tbv kwaliteit 

- Kwaliteit: PBL 2013: 
trends uit LMF 



 

 

 

   SvI toekomstperspec-
tief van alle voor-
komende habitatty-
pen van bijlage I van 
de Habitatrichtlijn 

 

(Balans tussen) be-
dreigingen, drukfac-
toren en beheer-
maatregelen: te 
verwachten trend 

Geen 
Ruimtelijke schaal:  
Landelijk 

Geen - EU guidelines moni-
toring and assess-
ment art 17 (2011) 

- Expert inschatting 

   Bedreigingen, drukfac-
toren en beheer-
maatregelen 

Uitputtende geco-
deerde lijst van be-
dreigingen en druk-
factoren – max. 20 
aan te vinken en 
max. 5 met invloed 
“High” 

Vagere lijst met be-
heermaatregelen 

Geen 

Ruimtelijke schaal: 
Landelijk 

Geen - List of Threats & 
Pressures 
(ref.portal) 

- List of conservation 
measures (ref. por-
tal) 

- Expert beoordeling, 
in toekomst moge-
lijk uit specialistisch 
onderzoek en/of in-
formatie uit be-
heerplannen. 

6 Jaarlijks Wat is de landelijke 
staat van instand-
houding van soor-
ten? (EU: idem op 
niveau biogeografi-
sche regio) 

- No Net Loss Biodi-
versiteit 

- Target 2020 (EU): 
50% meer soorten 
in gunstige of verbe-
terde staat van in-
standhouding tov 
2010 

Beoordeling landelijke 
SvI range, populatie 
van alle voorko-
mende soorten van 
bijlage II, IV en V van 
de Habitatrichtlijn 

 

Omvang, trend over 
12 jaar en gunstige 
referentiewaarden 
(FRR en FRP) 

 

Range: 10x10 km 
Populatie: individu (of 

uitzonderingen) 
Ruimtelijke schaal:  
Landelijk 

 

Jaarlijkse trends popu-
latie 

en verspreiding 

- EU guidelines moni-
toring and assess-
ment art 17 (2011) 

- Ottburg et al. In 
prep: Soorten in 
Nederland. FRV’s 
voor soorten 

- NDFF/GaN/PGO’s/C
BS: waarnemingen 
omzetten naar lan-
delijke verspreiding  

- EU range tool tbv 
vertalen versprei-
ding naar range 

- PGO’s: populatie-
schattingen obv 
waarnemingen 

- CBS: landelijke 
trends obv NEM 
meetnetten; anders 
obv expert kennis 

   Beoordeling landelijke 
SvI leefgebied van 
alle voorkomende 
soorten van bijlage 
II, IV en V van de 
Habitatrichtlijn 

Leefgebied:  
opp. en kwaliteit leef-

gebied 
en trend over 12 jaar 

daarin 

 

Oppervlakte leefge-
bied: km2 

Kwaliteit leefgebied: 
goed-matig-slecht 

Ruimtelijke schaal:  
Landelijk 

 

Jaarlijks 
1/12e van het totale 

landelijke opp.: ve-
getatiekartering en 
structuurkartering, 
abiotiek 

 

- EU guidelines moni-
toring and assess-
ment art 17 (2011) 

- Omvang leefgebied: 
obv verspreiding in 
km-hokken, aan een 
betere methode 
wordt nog gewerkt 



 

 

- Kwaliteit leefgebied: 
expert inschatting 

   Beoordeling SvI toe-
komstperspectief 
van alle voorko-
mende soorten van 
bijlage II, IV en V van 
de Habitatrichtlijn 

(Balans tussen) be-
dreigingen, drukfac-
toren en beheer-
maatregelen: te 
verwachten trend 
en uitkomst tov 
FRV’s 

Goed-matig-slecht 
voor range, popula-
tie en leefgebied 

Ruimtelijke schaal:  
Landelijk 

 

Geen - EU guidelines moni-
toring and assess-
ment art 17 (2011) 

- Expert inschatting 

   Bedreigingen, drukfac-
toren en beheer-
maatregelen 

Uitputtende geco-
deerde lijst van be-
dreigingen en druk-
factoren – max. 20 
aan te vinken en 
max. 5 met invloed 
“High” 

Vagere lijst met be-
heermaatregelen 

Geen 
Ruimtelijke schaal: 

Landelijk 

Geen - List of Threats & 
Pressures 
(ref.portal) 

- List of conservation 
measures (ref. por-
tal) 

- Expert beoordeling, 
in toekomst moge-
lijk uit specialistisch 
onderzoek en/of in-
formatie uit be-
heerplannen. 

 
Versie: 13 juni 2014 
 
  



 

 

 

5.3 ECOLOGISCHE INFORMATIE STANDAARDGEGEVENSFORMULIER (STANDARD DATA FORM; SDF) 

Algemeen deel Ecologische informa-
tie Standaard-
gegevensformulier 

      

Vrijheidsgraden: 
EU – aanmelding ver-

plicht, daarna upda-
te 

Wettelijk:  
Habitatrichtlijn artikel 

4.1, Vogelrichtlijn 
artikel 4.3 

Verantwoordelijke 
organisatie voor 

internationale rappor-
tages: EZ 

     

        

Specifiek deel        

Frequentie 
rapportage 

Beleidsvraag Beleidsdoelen Informatie-behoefte Indicatoren Eenheid en ruimtelij-
ke schaal 

Freq 
monitoren 

Assesment/ analyse 

Indien nodig Wat draagt het gebied 
bij aan de landelijke 
staat van instand-
houding van de ha-
bitattypen (HR I) 
waarvoor het aan-
gewezen is? 

(onderdeel 3.1 SDF) 

 

Netwerk van Natura 
2000-gebieden 
draagt zorg voor 
landelijk gunstige 
staat van instand-
houding van habi-
tattypen 

Beoordeling aandeel 
landelijk oppervlak-
te aanwezig in het 
gebied 

Beoordeling represen-
tativiteit van habi-
tattypen i/h gebied 

Beoordeling behouds-
status habitattypen 
i/h gebied 

Beoordeling belang 
gebied voor aanwe-
zige habitattypen 

 Ha 
<2% 2-15% >15% 
? 
? 
Optelling van voor-

gaande 
Natura 2000-gebied 

  

Indien nodig Wat draagt het gebied 
bij aan de landelijke 
staat van instand-
houding van de 
soorten (HR-II, VR-I 
& art. 4.2) waarvoor 
het aangewezen is? 

(onderdeel 3.2 SDF) 

Netwerk van Natura 
2000-gebieden 
draagt zorg voor 
landelijk gunstige 
staat van instand-
houding van soorten 

Beoordeling aandeel 
landelijk populatie 
aanwezig in het ge-
bied 

Beoordeling behouds-
status elementen 
leefgebied van de 
soorten i/h gebied 

Beoordeling isolatie 
van voorkomende 
soorten i/h gebied 
tov rest van het are-
aal  

Beoordeling belang 
gebied voor aanwe-
zige soorten 

 Individu-
en/broedparen 

<2% 2-15% >15% 
? 
? 
Optelling van voor-

gaande 
Natura 2000-gebied 

Ha 
<2% 2-15% >15% 

? 
Optelling van voor-

gaande 
Natura 2000-gebied 

  

 
Datum 3 juli versie2  



 

 

 

5.4 DEROGATIES 

Algemeen deel Derogaties       

Vrijheidsgraden: 

 

Wettelijk:  
Verstorings-verboden 

van art. 9 VR en de 
artikelen 65, 67, 68 
en 75 van de Flora 
en Fauna-wet voor 
wat betreft vogel-
soorten. Versto-
rings-verboden van 
artikel 12 t/m 15 
HR. en artikel 75 
Flora- en Faunawet. 

Verantwoordelijke 
organisatievoor 
rapportage:  

Ministerie van EZ  

     

        

Specifiek deel        

Frequentie Beleidsvraag Beleidsdoelen Informatie-behoefte Indicatoren Eenheid en ruimtelij-
ke schaal 

Freq 
monitoren 

Assesment/ analyse 

Jaarlijks (VR) Wat is de impact van 
de derogaties op de 
staat van instand-
houding van de 
soorten? 

Sturing op derogatie-
verlening 

beschermde soorten, 
(aantallen, leefge-
bieden, activiteiten, 
vangmethoden) 

aantal individuen, eie-
ren, aantal nesten, 
rust- en verblijf-
plaatsen 

aantallen, provincie jaarlijks door EU 

2- jaarlijks (HR) Wat is de impact van 
de derogaties op de 
staat van instand-
houding van de 
soorten? 

Sturing op derogatie-
verlening 

beschermde soorten, 
(aantallen, leefge-
bieden, activiteiten, 
vangmethoden) 

aantal individuen, 
aantal rust- en ver-
blijfplaatsen 

aantallen, provincie 2-jaarlijks door EU 

 
Versie 3 juli 2014 
  



 

 

 

5.5 PROGRAMMATISCHE AANPAK STIKSTOF (ONDERDEEL NATUUR) 

Algemeen deel PAS (natuur)       

Vrijheidsgraden:. 
 

       

        

Specifiek deel        

Frequentie Beleidsvraag Beleidsdoelen Informatie-behoefte Indicatoren Eenheid en ruimtelijke 
schaal 

Freq. 
monitoren 

Assessment/ analyse 

Jaarlijks  Wat is de voortgang van de 
uitvoering van de her-
stel-maatregelen ten 
opzichte van de uit-
gangssituatie. 

Sturing op Output / presta-
tie: 

- uitvoering maatregelen. 
- uitgifte ontwikkelings-

ruimte. 

Output / prestatie: 
- uitvoering maatregelen 

inclusief fase van uitvoe-
ring en prognose uitvoe-
ring. 

Voortgangs-informatie 
herstel-maatregelen. 

 Aantal geheel uitge-
voerde herstel-
maatregelen (Voort-
gangs-percentage). 

 Prognose op de voort-
gang (uitvoeringsfases 
tov planning). 

 

Aantal. 
Alle maatregelen op ge-

biedsniveau. 

Jaarlijks Bepaald door Voortouw-
nemer. Referentie is 
gemaakte planning. 

Jaarlijks Indicatie van de 
ontwikkeling van de 
stikstofgevoelige 
habitattypen en 
leefgebieden van 
soorten in het N2000 
PAS gebied 

Vinger aan de pols houden 
op evt. onverwachte 
ontwikkelingen tov ver-
wachtingen uit de ge-
biedsanalyses 

Output/ prestatie: 
Globale inventarisatie 

middels veldbezoek. 

Veldbezoek: 
aanvulling, niet vervanging 

van de kwantitatieve 
meting, ten behoeve 
van het oordeel of kwa-
liteit van habitattype en 
leefgebied behouden 
blijft, dan wel zich ont-
wikkelt op de wijze 
waarin gebiedsanalyse is 
uitgegaan. 

Veldbezoek levert eerder 
informatie dan op basis 
van de kwantitatieve 
meting (proces-
indicatoren, kwaliteit 
SNL/ N2000).  

Wordt uitgewerkt middels 
pilots. 

Jaarlijks. Bepaald door voortouw-
nemer samen met ge-
bieds-specialist. 

Uiteenlopend Wat zijn de effecten van de 
uitgevoerde herstel-
maatregelen van ten 
opzichte van de uit-
gangssituatie? 

Verkrijgen tussentijdse 
juridische onderbouwing 
PAS via: 

Output / prestatie:. 
- uitvoering maatregelen. 
Sturing houden:. 
- uitgifte ontwikkelings-

ruimte. 

Proces outcome / trend. 
- procesinformatie effecten 

maatregelen 

Procesindicatoren op basis 
van: 

 luchtfoto’s / remote 
sensing. 

 abiotische metingen. 

 vegetaties. 

 indicatorsoorten (ook 
fauna). 

pH, grondwater-stand, etc. 
Indicatie dmv vegetatie. 
soorten 

Uiteenlopend. 
Afhankelijk van responstijd 

bij procesindicator. 

Methode Werkwijze. 
 Monitoring onderdeel 

proces-indicatoren. 

6-jaarlijks Hoe verhouden de opper-
vlakte en kwaliteit van 

Weten wat de stand van 
zake is mbt de rand-

Outcome / resultaat: 
oppervlakte & kwaliteit 

Habitattypen per N2000 
gebied56: 

Kwaliteitseisen HT/ gebied 
(=Veg/ TS/ ARV/ KGSF). 

Veg: 1x 12 jr57. 
HT: 1x 6 jr. 

Methode Werkwijze Moni-
toring maar wordt nog 

 
56 In Monitoringsplan Tabel 2.1 staat ook nog vermeld: JAARLIJKS - Geactualiseerde informatie over omvang en kwaliteit van de stikstofgevoelige habitattypen (eenmalig per tijdvak, zodra beschikbaar). 
57 Eens per twaalf jaar is de basisafspraak binnen het Natuurpact. Er komt voor de PAS een uitwerking voor welke habitattypen de karteringsfrequentie naar 1x per zes jaar zal worden gebracht. Zie ook paragraaf 4.4 Monitoringsplan 

PAS. Eens per zes jaar een nieuwe habitattypekaart.  



 

 

de instandhoudings-
doelen in de PAS gebie-
den zich ten opzichte 
van de uitgangssituatie? 

voorwaarden en voort-
gang PAS voor de vol-
gende PAS periode. 

instandhoudings-doelen 
(habitattypen). 

 kwaliteit en omvang 
oppervlak. 

Hectaren HT’n. LG:1x 6jr. verder aangepast. 

6-jaarlijks Hoe verhouden de opper-
vlakte en kwaliteit van 
de instandhoudings-
doelen in de PAS gebie-
den zich ten opzichte 
van de uitgangssituatie? 

Weten wat de stand van 
zake is mbt de rand-
voorwaarden en voort-
gang PAS voor de vol-
gende PAS periode. 

Outcome / resultaat: 
oppervlakte & kwaliteit 
instandhoudings-doelen 
(soorten, leefgebieden). 

Soorten per N2000 ge-
bied

58
: 

aantallen en omvang N-
gevoelig leefgebied. 

Aantallen/ gebied. 
Hectaren N-gevoelig leef-

gebied. 

Methode wordt ontwik-
keld. 

Methode wordt nog ont-
wikkeld. 

6-jaarlijks Wat moet worden bijge-
stuurd aan de uitgangs-
punten van de PAS: 

- herstel-strategieën. 
- gebieds-analyses. 
- stikstof-depositie ontwik-

keling. 
- uitgifte ontwikkelings-

ruimte. 

Weten wat de stand van 
zake is mbt de rand-
voorwaarden en voort-
gang PAS voor de vol-
gende PAS periode. 

Evaluatie van. 
outcome / resultaat: 
- evaluatie. 
- aanvullende onderzoek. 

Nog niet bekend. Nog niet bekend. 6 jaarlijks. Onafhankelijke beoorde-
ling door externe com-
missie. 

 
Concept april 2015  

 
58 In Monitoringsplan Tabel 2.1 staat ook nog vermeld: JAARLIJKS - Geactualiseerde informatie over omvang en kwaliteit van de stikstofgevoelige leefgebieden van soorten (eenmalig per tijdvak, zodra beschikbaar).  



 

 

 

5.6 VOORTGANGSRAPPORTAGE NATUUR 

Algemeen deel 

 

Voortgangs-
rapportage Natuur 

      

Vrijheidsgraden: 
Variërend van vrij tot 

wettelijk verplicht 

 
 

Verantwoordelijke 
organisatie voor 
rapportage: provin-
cies 

     

……………………….. ……………………….. ……………………….. ……………………….. ……………………….. ……………………….. ……………………….. ……………………….. 

Specifiek deel 
NNN rapportage mbt 

de realisatie van 
het Natuur Net-
werk Nederland 

 

Niet Wettelijk: Na-
tuurpact 

Algemene beleids-
doel:  

Het realiseren van een 
robuust Natuurnet-
werk Nederland als 
de ruggengraat van 
de natuur in Neder-
land. Dat gaat ge-
beuren door hem te 
vergroten, te verbe-
teren en verbindin-
gen te realiseren 
tussen natuurge-
bieden onderling en 
tussen natuurge-
bieden en hunom-
geving. 

     

Frequentie 
rapportage 

Beleidsvraag Beleidsdoelen Informatie-behoefte Indicatoren Eenheid en  
ruimtelijke schaal 

Monitorings 
frequentie 

Assessment/  
analyse 

Onderdeel Verwer-
ving 

       

Jaarlijks Wat is de voortgang 
van het blijvend be-
schikbaar krijgen 
van gronden tbv 
NNN, o.a. door ver-
werving en functie-
wijziging ten opzich-
te van de uitgangsi-
tuatie per 1-1-2011 
en ten opzichte van 
het vorige jaar.  

Het realiseren van 
blijvend beschikbare 
natuur in het NNN 
en in bezit bij be-
oogd eindbeheer-
der.  

Output / prestatie:  
Oppervlakte in ha blij-

vend beschikbaar 
voor natuur binnen 
het NNN door:  

- verwerving; 
- functiewijziging; 
- anderszins. 
Per categorie: NURG, 

Maaswerken, Zuid-
westelijke Delta, 
Natura 2000, overig 
Natuurnetwerk. 

Prestatie:  
Aantal ha dat blijvend 

beschikbaaris voor 
natuur binnen het 
NNN ten opzichte 
van de uitgangsitua-
tie per 1-1-2011 en 
ten opzichte van het 
vorige jaar.  

Aantal ha 

 Per perceel 

 1: 10 000 

 Per provincie 

 Landelijk. 

Jaarlijks Bepaald door provin-
cies ism natuurbe-
heerders en RVO. 

Onderdeel Inrichting        

Jaarlijks Wat is de voortgang Het realiseren van Outcome / resultaat:  Prestatie:  Aantal ha Jaarlijks. Bepaald door  



 

 

van de inrichting 
van gronden tbv het 
NNN (ten opzichte 
van de uitgangssitu-
atie per 1-1-2011 en 
ten opzichte van het 
vorige jaar). 

ingerichte natuur in 
het NNN waarmee 
het beoogde be-
heertype door be-
heer is te realiseren 
.  

 

Oppervlakte in ha die 
is ingericht als na-
tuur. 

Aantal ha dat is inge-
richt qua abiotische 
condities zodat door 
goed beheer het 
beoogde beheerty-
pe kan worden be-
reikt (ten opzichte 
van de uitgangssitu-
atie per 1-1-2011 en 
ten opzichte van het 
vorige jaar). 

 Per perceel 

 1: 10 000 

 Per provincie 

 Landelijk 

 

Provincies ism  
natuurbeheerders  
en RVO. 

Onderdeel Beheer        

jaarlijks Welke oppervlakte 
van het NNN wordt 
beheerd en wat is 
de voortgang van 
het beheer ten op-
zichte van het vori-
ge jaar? 

Het realiseren van 
duurzaam beheerde 
natuur in het NNN. 
Hetzij door subsidie 
of financiering door 
overheid of anders-
zins. 

 

Oppervlakte in ha die 
duurzaam als na-
tuur wordt beheerd.  

Prestatie:  
Aantal ha dat duur-

zaam in beheer is 
als natuur tov het 
vorige jaar. 

Aantal ha 

 Per provincie 

 landelijk 

jaarlijks Bepaald door provin-
cies ism natuurbe-
heerders en RVO. 

Onderdeel Kwaliteit        

6-jaarlijks 
nieuwe cyclus 

Hoe verhouden de 
oppervlakte en kwa-
liteit van de beheer-
typen in het Na-
tuurnetwerk zich 
mbt de doelen uit 
het beheerplan. 

Weten wat de stand 
van zake is mbt be-
houd en herstel van 
de beheertypen 
voor de volgende 
NNN-
beheerplanproce-
dure. 

 

Output / resultaat:  

 Oppervlakte & kwa-
liteit Beheertypen 

Per NNN-gebied:  

 BT’n: kwaliteit en 
omvang oppervlak. 

 Kwaliteitseisen 
BT’n/ gebied:  

 Flora/ Fauna, struc-
tuur, 

 ARV’n, 

 ruimtelijke conditie, 
Natuurlijkheid. 

 Vegetatie BT’n. 

 Jaarlijks monitoring 
van 1/6 van het ge-
heel. 

 Vegetatie:  

 1x 12jr. 

Methode Werkwijze 
monitoring 

NEM Methode 

……………………….. ……………………….. ……………………….. ……………………….. ……………………….. ……………………….. ……………………….. ……………………….. 

Specifiek deel 
Natura 2000 rappor-

tage (tbv evaluatie 
beheerplannen) 

 

Wettelijk deel: Na-
tuurbeschermings-
wet 

 

      

Frequentie 
rapportage 

Beleidsvraag Beleidsdoelen Informatie-behoefte Indicatoren Eenheid en  
ruimtelijke schaal 

Monitorings 
frequentie 

Assessment/  
analyse 

Jaarlijks Wat is de voortgang 
van de uitvoering 
van de herstelmaat-
regelen uit het be-
heerplan ten op-
zichte van de uit-
gangssituatie59? 

Sturing op Output / 
prestatie:  

- uitvoeringmaatrege-
len 

 

Output / prestatie:  
- uitvoeringmaatrege-

len 

Aantal geheel uitge-
voerde herstelmaat-
regelen 

Voortgangspercenta-
ge. 

 Aantal 
Alle maatregelen op 

gebiedsniveau. 

Jaarlijks Bepaald door provin-
cies 

6-jaarlijks Hoe verhouden de Weten wat de stand Outcome / resultaat:  Per N2000 gebied:  Kwaliteitseisen HT’n/ Vegetatie:  Methode Werkwijze 

 
59 Definitie uitgangssituatie is de situatie op moment van het vaststellen van het aanwijzingsbesluit voor betreffende N2000- gebied 



 

 

oppervlakte en kwa-
liteit van de in-
standhoudingsdoe-
len in de N2000 ge-
bieden zich ten op-
zichte van de uit-
gangssituatie? 

van zake is mbt de 
randvoorwaarden 
en voortgang PAS 
voor de 

volgende PAS perio-
de.. 

- oppervlakte & kwali-
teit instandhou-
dingsdoelen (habi-
tattypen, soorten, 
leefgebieden). 

Habitattypen: kwali-
teit en omvang op-
pervlak. 

Soorten: aantallen en 
omvang N-gevoelig 
leefgebied. 

gebied (Veg/ TS/ 
ARV/ KGSF). 

Hectaren HT’n. 
Soorten: Aantal-

len/gebied. 
Soorten: Hectaren N-

gevoelig leefgebied 

1x 12 jr 
HT’n:  
1x 6 jr 
Soorten:  
1x 6jr. 

Monitoring 
NEM methode 

6-jaarlijks Wat moet worden 
bijgestuurd aan de 
uitgangspunten van 
het Natura 2000 be-
leid en de PAS 

Weten wat de stand 
van zake is mbt de 
randvoorwaarden 
en voortgang PAS 
voor de 

volgende PAS periode 

Evaluatie van  
outcome/ resultaat:  
- evaluatie 
- aanvullende onder-

zoek 

Nog niet bekend Nog niet bekend 6 jaarlijks Onafhankelijke be-
oordeling door ex-
terne commissie 

……………………….. ……………………….. ……………………….. ……………………….. ……………………….. ……………………….. ……………………….. ……………………….. 

Specifiek deel Agra-
risch Natuurbeheer 

 

EU Vogelrichtlijn arti-
kel 12; EU Habitat-
richtlijn artikel 17; 
EU Farmland Birdin-
dex;  

EU Gemeenschappe-
lijk Landbouwbeleid 
(High Nature Value 
Farmland); CMS-
AEWA 

      

Frequentie 
rapportage 

Beleidsvraag Beleidsdoelen Informatie-behoefte Indicatoren Eenheid en  
ruimtelijke schaal 

Monitorings 
frequentie 

Assessment/  
analyse 

6 - jaarlijks 
Jaarlijks 

3- jaarlijks 

Op welke wijze draagt 
agrarisch Natuurbe-
heer bij aan de lan-
delijke doelen van 
de EU richtlijnen (VR 
en HR) 

Op welke wijze wordt 
de inzet van GLB 
middelen verant-
woord. 

Hoe zijn de ontwikke-
lingen in dezelfde 
type kerngebieden 
op verschillende 
plaatsen in Neder-
land? 

 

-No Net Loss biodiver-
siteit 

-Goede staat van in-
standhouding van 
soorten en habitat-
typen 

-Goede Leefgebieden 
voor soorten in het 
agrarisch gebied. 

Opmerking: Door pro-
vincies zijn geen 
(kwantitatieve) doe-
len specifiek voor 
het ANLb geformu-
leerd. 

Als bij VR en HR  
(en AEWA en FBI) rap-

portage. 

 

Zie bij VR en HR-
rapportage, (FBI en 
AEWA)  

Het gaat daarbij om 
trends in populatie-
omvang en trends in 
verspreiding 

verder:  
2/3. Bij de uitwerking 

van het GLB is voor-
gesteld om voor de 
doelsoorten van 
kerngebieden vier 
leefgebieden in te 
richten:  

Open grasland, Open 
akker,  

Droge dooradering, 
Natte dooradering. 
Om de resultaten van 

ANLb in deze vier 
leefgebieden te 

Als bij VR en HR, (Zie 
format VR en HR) 

Trends in aantal en 
verspreiding lande-
lijk. 

Daarnaast:  
Trends in aantal en 

verspreiding per 
provincie 

Trends in aantal en 
verspreiding per 
leefgebied per pro-
vincie 

2. idem 
3. idem per kernge-

bied 

 

Als bij VR en HR 
(meer-)Jaarlijks iom 

CBS 

analyses: CBS – NEM – 
Sovon/PGO’s 
Idem 
idem 



 

 

kunnen monitoren 
is het van belang 
dat op de juiste wij-
ze een gewogen 
steekproef wordt 
genomen/ingericht. 
Hiervoor moeten de 
populatiegrootte en 
verspreiding van de 
doelsoorten voor 
deze leefgebieden 
worden bepaald. 

 

(meer) jaarlijks 4.Wat is de effectivi-
teit van de getrof-
fen maatregelen in 
de (suboptimale-) 
kerngebieden en 
staat deze in ver-
houding tot de inzet 
van de middelen? 

 

Effectiviteit maatrege-
len verhogen om 
gewenste VR en HR 
doelen te halen. 

Meten effectiviteit 
van maatregelen 
door meten van 
bijv. broedsucces/ 
van relevante vogel-
soorten. 

Meten van effectivi-
teit maatregelen op 
overige soorten en 
vegetaties. 

PM ontwikkeling veld-
inventarisatie door 
collectieven en me-
ting broedsucces 

 

Van belang is dat in 
representatieve 
agrarische gebieden 
(kerngebieden én 
overige agrarische 
gebieden in Ned) in 
voldoende aantallen 
de doelsoorten en 
de ingezette maat-
regelen en midde-
len worden gemoni-
tord. 

(meer-)jaarlijks Collectief-provincie 

 
  



 

 

 

5.7 CONVENTION ON MIGRATORY SPECIES (CMS) / VERDRAG VAN BONN 

Algemeen deel 

 

Convention on Mi-
gratory Species 
(CMS) / Verdrag 
van Bonn 

 

Inclusief dochter-
verdragen African 
Eurasian Water-
fowl Agreement 
(AEWA), EURO-
BATS en Memo-
randum of Under-
standing Raptors 
i.o. 

     

Vrijheidsgraden: 
Niet juridisch wel 

bindend 

 

Wettelijk:  
Via EU Vogel- en 

Habitatrichtlijn. 

 

Verantwoordelijke 
organisatie voor 
internationale 
rapportages: EZ 

     

        

Specifiek deel        

Frequentie Beleidsvraag Beleidsdoelen Informatie-behoefte Indicatoren Eenheid en  
Ruimtelijke schaal 

Frequentie 
Monitoring 

Assesment/ 
Analyse  

3 Jaarlijks Zijn de bescher-
mingsmaatregelen 
voor migrerende 
soorten voldoende 
om een positieve 
populatieontwik-
keling te zien? 

CMS: Goede staat 
van instandhou-
ding van de migre-
rende soorten 
mede door ge-
biedsbescherming. 

AEWA: Goede staat 
van instandhou-
ding van de Afri-
kaanse en Europe-
se Watervogels. 

Eurobats: Goede 
staat van instand-
houding van de 
vleermuispopula-
ties en hun leefge-
bieden. 

Afgedekt door Vogel- 
en Habitatrichtlijn 
en NEM 

CMS: voorkomen, 
bedreigingen on-
derzoek naar en 
trends van migre-
rende soorten 
voorkomend op 
App.I en II van 
CMS. 

AEWA: Beoordeling 
populatie-grootte 
en trend migre-
rende watervogels 
(overwintering, 
broed, voor-en na-
jaarstrek) 

    

 
Versie 13 juni 2014 
 
  



 

 

 

5.8 RAMSAR: VERDRAG INZAKE WETLANDS 

Algemeen deel 

 

Ramsar: verdrag inza-
ke Wetlands60

 
      

Vrijheidsgraden: 
Niet juridisch wel 

bindend 

 

Wettelijk:  
Natura 2000 

 

Verantwoordelijke 
organisatie voor in-
ternationale rappor-
tages: EZ 

     

        

Specifiek deel        

Frequentie Beleidsvraag Beleidsdoelen Informatie-behoefte Indicatoren Eenheid en  
Ruimtelijke schaal 

Frequentie 

Monitoring 
Assesment/ 
Analyse  

3 Jaarlijks Worden de Wetlands 
duurzaam gebruikt 
en goed beschermt.  

Stoppen mondiale 
biodiversteitsafna-
me . 

Bescherming van de 
Wetlands ten be-
hoeve van duur-
zaam gebruik (bij-
voorbeeld visserij en 
toerisme) 

. 

Informatie-behoefte in 
principe gedekt 
door Natura 2000. 

Beoordeling SvI indivi-
duele Ramsargebie-
den (34 vragen per 
gebied op basis van 
9 criteria) 

Beoordeling wetlands 
op basis van beleid 
en SvI van Rams-
ar)wetlands alge-
meen. 

    

6-jaarlijks   Ramsar Information 
sheets 6 jaarlijks 
behalve als wijzigin-
gen in het gebied 
(N2000/Ramsar) 
adequaat woorden 
doorgegeven door 
de provincies en 
Rijkswaterstaat. 

    

 
Versie 14 juni 2014 
  

 
60Ramsar is leidend voor het “Inland water program” van de Convention on Biological Diversity (CBD); Ramsar is mondiaal ook een aanknopingspunt voor ontwikkelingssamenwerking 
 
 



 

 

Uit concept projectplan Evaluatie van het PBL (versie april 2015): 

 

 



 

 



 

 

  



 

 

 
  



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 
 
 



 

 

 



 

 

 
 
  



  

 

Programma van Eisen – Beheerplannen 
(website Regiebureau Natura 2000) 

 
 
Eisen voor de inhoud 
 
Inventarisatie 
1. Het beheerplan geeft allereerst een beschrijving van de natuurwaarden in het Natura 2000-gebied 
(de actuele situatie en trends, art. 19a, lid 3 onderdeel a). Daarnaast geeft het beheerplan een 
beschrijving van relevante (bestaande) activiteiten in of in de omgeving van het Natura 2000- 
gebied, voor zover deze activiteiten van invloed kunnen zijn op het realiseren van de 
instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied. 
2. Het beheerplan legt een relatie met andere plannen en andere wet- en regelgeving (art. 19b, lid 2). 
 
Confrontatie en visie 
3. Het beheerplan werkt de instandhoudingsdoelstellingen uit het aanwijzingsbesluit voor het Natura 
2000-gebied in omvang, ruimte en tijd verder uit (art. 19a lid 3, onderdelen a en b). 
Deze uitwerking bevat de visie van het bevoegd gezag op hoe deze doelstellingen voor het gebied 
te realiseren in samenhang met het bestaande gebruik. Daarbij geeft het bevoegd gezag aan welke 
resultaten op welke termijn nagestreefd worden. Ook geeft deze uitwerking aan welke kwaliteit van 
water, bodem en lucht binnen en buiten het gebied en welke ruimtelijke samenhang nodig zijn om 
de doelstellingen te realiseren. 
4. Het beheerplan beschrijft (op hoofdlijnen) de maatregelen voor de periode die het beheerplan 
bestrijkt en de ecologische vereisten die noodzakelijk zijn om de instandhoudingsdoelstellingen te 
bereiken en/of te handhaven (artikel 19a lid 3, onder b). 
5. Het beheerplan geeft, naast de bovenstaande wettelijke eisen ten aanzien van de inhoud, 
tenminste aan welke bestaande activiteiten niet schadelijk zijn in relatie tot het realiseren van de 
instandhoudingsdoelstellingen en welke bestaande activiteiten vergunningplichtig zijn. Ook wordt 
aangegeven van welke activiteiten ten tijde van het vaststellen van het beheerplan nog niet 
bepaald kan worden of deze schadelijke gevolgen hebben. 
Het bevoegd gezag kan er in overleg met belanghebbenden voor kiezen in het beheerplan aan te 
geven welke voorgenomen activiteiten zich in het gebied wel en niet kunnen ontwikkelen met het 
oog op de instandhoudingsdoelstellingen (= opnemen ontwikkelruimte). 
 
Uitvoering 
6. Het beheerplan maakt expliciet welke van de bevoegde instanties voor de uitvoering van concrete 
instandhoudingsmaatregelen in (delen van) het Natura 2000-gebied de verantwoordelijkheid 
draagt. Ieder bevoegd gezag maakt afspraken met partijen in het gebied over de uitvoering van de 
maatregelen. 
Bij veel instandhoudingsdoelstellingen in veel Natura 2000-gebieden speelt de problematiek van de 
(bestaande/toekomstige) stikstofdepositie in relatie tot gevoeligheid van habitattypen voor stikstof 
en de voor het realiseren van de doelstellingen noodzakelijke watercondities. Onder 
verantwoordelijkheid van het Regiebureau Natura 2000 zijn hier instrumenten voor ontwikkeld. 
De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is er in eerste instantie op gericht de 
vergunningverlening (Natuurbeschermingswet 1998) vlot te trekken door het per saldo geleidelijk 
maar onvermijdelijk omlaag brengen van de stikstofdepositie. Aangezien deze depositie het 
probleem is van meerdere overheidslagen en meerdere sectoren, wordt dat in gezamenlijkheid 
opgepakt. De essentie van de PAS is daarom verkennen en afspreken hoe op verschillende 
niveaus (generiek, provinciaal en gebiedsgericht) en vanuit verschillende sectoren (landbouw, 
industrie, verkeer en vervoer) wordt bijgedragen aan het aanpakken van het probleem. 
Het beheerplan is het instrument om op gebiedsniveau aan te geven hoe en in welk tijdsbestek de 
Natura 2000-doelstellingen gerealiseerd worden. In het beheerplan moet worden bepaald welke 
reductieopgave nodig is voor de in het gebied liggende natuurdoelen op basis van de ecologische 
onderbouwing zoals eerder bepaald. Ook de eventuele ontwikkelruimte komt in het beheerplan te 
staan. De optelsom van de reductieopgaven uit de beheerplannen vormt het onderwerp waarover 
in de PAS afspraken gemaakt worden. De opgave wordt gerealiseerd door generieke, 
provinciale/regionale en gebiedsgerichte maatregelen. Over deze opgave en de maatregelen 
worden in de PAS afspraken gemaakt. De gemaakte afspraken zullen uiteindelijk weer in het 
beheerplan terechtkomen en dienen ter onderbouwing van de realisatie van de noodzakelijke 
reductieopgave uit het beheerplan. 
Een aantal producten geeft duidelijkheid over inhoud en procedures rond de PAS: 
Hoofdlijnennotitie, Plan van Aanpak Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en Voorlopig 
programma stikstof. Deze producten zijn te vinden op PAS;website: http://pas.natura2000.nl/. 
In een groot deel van de Natura 2000-beheerplannen speelt water een vitale rol. Bij het opstellen 
van deze beheerplannen wordt duidelijk dat het realiseren van de vereiste watercondities een 



 

 

lastige opgave is, van dezelfde orde als het stikstofvraagstuk. Met de Strategie Water en Natura 
2000 (http://www.natura2000.nl/pages/water.aspx) kan de waterparagraaf in de Natura 2000- 
beheerplannen worden opgesteld. 
7. Het beheerplan geeft aan hoe de uitvoering van het beheerplan wordt gemonitord (wat, hoe en 
door wie), waarbij het uitgangspunt is aan te sluiten bij bestaande monitoringsprogramma's. De 
monitoring heeft als doel het bevoegd gezag de informatie te verschaffen om te kunnen beoordelen 
of de instandhoudingsmaatregelen effectief zijn en de instandhoudingsdoelstellingen worden 
bereikt. Zie voor de wijze waarop de monitoring in het beheerplan opgenomen dient te worden de 
door de Regiegroep Natura 2000 vastgestelde documenten Programma van Eisen Gebiedsgerichte 
Monitoring en Monitoring Natura 2000. 
8. Het beheerplan bevat een (globale) raming van de kosten voor de uitvoering van het beheerplan en 
geeft aan op welke wijze deze van dekking worden voorzien. 
9. Ieder bevoegd gezag zorgt er binnen zijn invloedsfeer voor dat de inhoud van het beheerplan 
doorwerkt in andere relevante (beleids-)plannen en de vergunningverlening. 
 
 
Eisen aan het proces 
 
A. Voor het opstellen van een beheerplan voor een concreet Natura 2000-gebied neemt één van de 
bevoegde instanties voor het opstellen en vaststellen van een beheerplan het voortouw om het 
proces te coördineren. Dit bevoegd gezag wordt aangeduid met de term 'initiërend bevoegd 
gezag'. 
 
B. Het initiërend bevoegd gezag stelt in overleg met andere bevoegde instanties vast of voor het 
Natura 2000-gebied één beheerplan wordt opgesteld of dat beheerplannen voor delen van het 
gebied worden opgesteld. Het is ook mogelijk voor meerdere Natura 2000-gebieden één 
beheerplan op te stellen, indien de ecologische samenhang van de gebieden of de bestuurlijke 
setting hierom vraagt. Zo wordt voor drie kreken in Zeeuws-Vlaanderen, het Groote Gat, Canisvliet 
en de Vogelkreek één beheerplan opgesteld omdat deze drie gebieden aangewezen worden voor 
één habitatsoort (Kruipend moerasscherm). 
 
C. Het initiërend bevoegd gezag draagt er zorg voor dat het beheerplan wordt opgesteld na overleg 
met eigenaren, beheerders, gebruikers en andere belanghebbenden en met besturen van 
waterschappen, gemeenten en provincies (art. 19a, leden 1 en 5, art 19b, leden 1 en 3). Het 
overleg moet tenminste tot doel hebben draagvlak te creëren voor de inhoud van het beheerplan bij 
de betrokkenen in het gebied. 
Vanuit de bevoegde gezagen zijn afspraken gemaakt met maatschappelijke organisaties over de 
betrokkenheid bij het opstellen van de beheerplannen. Deze afspraken zijn neergelegd in de 
Intentieverklaring Beheerplannen Natura 2000, welke door vele partijen is ondertekend. De 
intentieverklaring schept een gemeenschappelijk kader voor het overleg over de beheerplannen de 
komende jaren. 
 
D. Het bevoegd gezag van (delen van) een Natura 2000-gebied draagt er zorg voor dat voor het 
gebied waarvoor het verantwoordelijk is kennislacunes, onzekerheden en mogelijke negatieve 
gevolgen van maatregelen expliciet in beeld worden gebracht en waar redelijkerwijs mogelijk, 
worden verkleind. In de door de Regiegroep Natura 2000 vastgestelde notitie Omgaan met 
ecologische onzekerheden in het beheerplan is aangegeven hoe met gebrek aan kennis op 
ecologisch gebied in het beheerplanproces moet worden omgegaan. Te doorlopen stappen zijn 
beschreven en er is een voorbeeld opgenomen. 
 
E. Het bevoegd gezag draagt, voor zover op grond van wettelijke vereisten noodzakelijk, zorg voor de 
informatie die nodig zal zijn voor het toetsen van (onderdelen van) het beheerplan aan artikelen 19 
e, f, g en h van de Natuurbeschermingswet 1998. 
 
F. Voor het vaststellen van een beheerplan wordt de openbare voorbereidingsprocedure conform de 
Algemene wet bestuursrecht gevolgd (afdeling 3.4). Elk bevoegd gezag in een Natura 2000- 
gebied stelt dat deel van het beheerplan vast dat gaat over het gebiedsdeel waarvoor het 
verantwoordelijk is. Door het Regiebureau Natura 2000 is een toolkit inspraakprocedure 
ontwikkeld waarin voorbeeldproducten (bv. advertentietekst inspraakbijeenkomst, 
vaststellingbesluit bevoegd gezag) zijn opgenomen die bij voorafgaand en tijdens de inspraak en 
bij de vaststelling van het beheerplan gebruikt kunnen worden. Deze Toolkit inspraak is niet 
publiek toegankelijk maar bereikbaar via login gegevens, die voor direct betrokken van het 
bevoegd gezag beschik wordt gesteld door de betreffende projectleider. De toolkit is dan 
bereikbaar via deze link: http://www.natura2000.nl/pages/virtueel_kantoor.aspx 
Voor plannen waarvoor een passende beoordeling moet worden gemaakt, omdat zij significante 



 

 

gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden, geldt een verplichting tot een strategische 
milieubeoordeling. De door de Regiegroep Natura 2000 vastgestelde Notitie plan-MER gaat in op 
de criteria voor het opstellen van een plan-MER en het daaraan voldoen van het Natura 2000- 
beheerplan. 
 
G. Een beheerplan heeft een geldigheidsduur van maximaal 6 jaar. Het plan wordt steeds voor een 
periode van maximaal 6 jaar opnieuw vastgesteld (art. 19a, lid 2), na evaluatie van de uitvoering. 
Deze evaluatie gaat tenminste in op de mate van realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen 
voor het gebied en de realisatie van de instandhoudingsmaatregelen. De evaluatie is de 
onderbouwing voor de volgende generatie beheerplannen. 
 


